Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: T

Stopień studiów: I
Specjalności: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa,Chemia i Technologia Kosmetyków,Lekka Technologia
Organiczna,Technologia Polimerów,Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

ST-1_37x - Zarządzanie chemikaliami

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
5

Semestry

2

3

WITCh TCH oIS C1 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Prezentacja uregulowań prawnych dotyczących produkcji, obrotu i stosowania chemikaliów.
Cel 2 Zapoznanie studentów z kryteriami klasyfikacji oraz z zasadami etykietowania i pakowania substancji i mieszanin wg systemu GHS jak również z wymogami dotyczącymi kart charakterystyk oraz problematyką transportu materiałów niebezpiecznych.
Kod archiwizacji: 12928F33
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Przedmioty z zakresu chemii i technologii chemicznej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna uregulowania prawnyce dotyczące produkcji, obrotu i stosowania chemikaliów.
EK2 Umiejętności Student potrafi odnieść zagadnienia dotyczące produkcji, obrotu i stosowania chemikaliów do
odpowiednich przepisów.
EK3 Wiedza Student zna kryteria klasyfikacji oraz zasady etykietowania i pakowania substancji i mieszanin wg
systemu GHS jak również wymogi dotyczące kart charakterystyk.
EK4 Umiejętności Student potrafi znaleźć odpowiednie informacje w kartach charakterystyk.

6

Treści programowe
Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Przegląd uregulowań prawnych związanych z produkcją, obrotem i stosowaniem
chemikaliów na bazie Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

5

W2

Ujednolicone kryteria klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji
i mieszanin wg systemu GHS. Aktualne wymogi odnośnie kart charakterystyk.
Transport materiałów niebezpiecznych.

4

W3

Przepisy Kodeksu pracy, innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych dotyczące
pracy z chemikaliami.

2

W4

Przegląd problematyki dotyczącej postępowania z chemikaliami w oparciu o ustawy
z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska,
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, oraz ustaw dotyczących
ochrony zdrowia, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Konsultacje
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Liczba
godzin
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

30

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

opanowanie materiału w zakresie poniżej 50%

Na ocenę 3.0

opanowanie materiału w zakresie 50-59%

Na ocenę 3.5

opanowanie materiału w zakresie 60-69%

Na ocenę 4.0

opanowanie materiału w zakresie 70-79%

Na ocenę 4.5

opanowanie materiału w zakresie 80-89%

Na ocenę 5.0

opanowanie materiału w zakresie powyżej 90%
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 2.0

wykazanie umiejętności w zakresie poniżej 50%

Na ocenę 3.0

wykazanie umiejętności w zakresie 50-59%

Na ocenę 3.5

wykazanie umiejętności w zakresie 60-69%

Na ocenę 4.0

wykazanie umiejętności w zakresie 70-79%

Na ocenę 4.5

wykazanie umiejętności w zakresie 80-89%

Na ocenę 5.0

wykazanie umiejętności w zakresie powyżej 90%
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

opanowanie materiału w zakresie poniżej 50%

Na ocenę 3.0

opanowanie materiału w zakresie 50-59%

Na ocenę 3.5

opanowanie materiału w zakresie 60-69%

Na ocenę 4.0

opanowanie materiału w zakresie 70-79%

Na ocenę 4.5

opanowanie materiału w zakresie 80-89%

Na ocenę 5.0

opanowanie materiału w zakresie powyżej 90%
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

wykazanie umiejętności w zakresie poniżej 50%

Na ocenę 3.0

wykazanie umiejętności w zakresie 50-59%

Na ocenę 3.5

wykazanie umiejętności w zakresie 60-69%

Na ocenę 4.0

wykazanie umiejętności w zakresie 70-79%

Na ocenę 4.5

wykazanie umiejętności w zakresie 80-89%

Na ocenę 5.0

wykazanie umiejętności w zakresie powyżej 90%

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W3 W4

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK2

Cel 1

W1 W3 W4

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK3

Cel 2

W2

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK4

Cel 2

W2

N1 N2 N3

F1 P1 P2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] x — Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), x, 0, x
[2 ] x — Rozporządzenie WE nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), x, 0, x
[3 ] x — Inne aktualne akty prawne dotyczące prezentowanej tematyki, x, 0, x
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Tadeusz Komorowicz (kontakt: tkomorow@chemia.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr inż. Tadeusz Komorowicz (kontakt: tkomorow@chemia.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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