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_37aa Eko-innowacje

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
4

Semestry

2

3

WITCh TCH oIS C1 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie pojęć związanych z ekoinnowacjami
Cel 2 Zapoznanie studentów ekoinnowacjami technologicznymi
Cel 3 Zapoznanie studentów z prawem związanym z ekoinnowacjami

Kod archiwizacji: 5BF834F6
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student nabywa wiedze w zakresie ekoinnowacji
EK2 Umiejętności Student potrafi wymienić ekoinnowacje technologiczne i bariery ekoinnowacyjności
EK3 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole i potrafi przygotować i przedstawić prezentację
naukowa
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi przeprowadzić dyskusje naukowa

6

Treści programowe
Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Wprowadzenie i definicja ekoinnowacji

1

S2

Polityka wspierania ekoinnowacji

1

S3

Bariery ekoinnowacji

1

S4

Kierunki rozwoju ekoinnowacyjności

1

S5

Ekoinnowacje w technologii tworzyw sztucznych

2

S6

Ekoinnowacje w chemii i technologii kosmetycznej

2

S7

Ekoinnowacje w technologii organicznej

2

S8

Ekoinnowacje w otrzymywaniu katalizatorów

1

S9

Ekoinnowacje w technologii nieorganicznej

2

S10

Ekoinnowacje i ochrona środowiska

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Dyskusja
N3 Konsultacje
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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

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

5

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia związane z ekoinnowacjami i aktualne akty
prawne dotyczące zagadnienia, korzysta z obiektywny źródeł literaturowych

Na ocenę 3.5

Student zna pojęcia związane z ekoinnowacjami i aktualne akty prawne
dotyczące zagadnienia, posługuje się w sposób obiektywny źródłami
literaturowymi, podtrzymuje dyskusję

Na ocenę 4.0

Student zna zaawansowane pojęcia związane z ekoinnowacjami i aktualne akty
prawne dotyczące zagadnienia, posługuje się w sposób obiektywny źródłami
literaturowymi, umie obronić postawione tezy
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Na ocenę 4.5

Student zna zaawansowane pojęcia związane z ekoinnowacjami i aktualne akty
prawne dotyczące zagadnienia, posługuje się w sposób obiektywny źródłami
literaturowymi, podtrzymuje dyskusje ze słuchaczami, umie obronić postawione
tezy

Na ocenę 5.0

Student zna zaawansowane pojęcia związane z ekoinnowacjami i aktualne akty
prawne dotyczące zagadnienia, posługuje się w sposób obiektywny źródłami
literaturowymi, podtrzymuje dyskusje ze słuchaczami, umie obronić postawione
tezy, prezentuje temat samodzielnie i umie zaciekawić słuchaczy
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student umie w sposób podstawowy zaprezentować wskazany temat
tj.: ekoinnowacje w technologii tworzyw sztucznych, ekoinnowacje w chemii
i technologii kosmetycznej, ekoinnowacje w technologii organicznej, ekoinnowacje
w otrzymywaniu katalizatorów, ekoinnowacje w technologii nieorganicznej,
ekoinnowacje i ochrona środowiska, bariery ekoinnowacyjności, korzysta
z obiektywny źródeł literaturowych

Na ocenę 3.5

Student umie w sposób zaprezentować wskazany temat tj.: ekoinnowacje
w technologii tworzyw sztucznych, ekoinnowacje w chemii i technologii
kosmetycznej, ekoinnowacje w technologii organicznej, ekoinnowacje
w otrzymywaniu katalizatorów, ekoinnowacje w technologii nieorganicznej,
ekoinnowacje i ochrona środowiska, bariery ekoinnowacyjności, posługuje się
w sposób obiektywny źródłami literaturowymi, podtrzymuje dyskusję

Na ocenę 4.0

Student umie zaprezentować w sposób wyczerpujący wskazany temat
tj.: ekoinnowacje w technologii tworzyw sztucznych, ekoinnowacje w chemii
i technologii kosmetycznej, ekoinnowacje w technologii organicznej, ekoinnowacje
w otrzymywaniu katalizatorów, ekoinnowacje w technologii nieorganicznej,
ekoinnowacje i ochrona środowiska, bariery ekoinnowacyjności, posługuje się
w sposób obiektywny źródłami literaturowymi, umie obronić postawione tezy

Na ocenę 4.5

Student umie zaprezentować w sposób wyczerpujący wskazany temat
tj.: ekoinnowacje w technologii tworzyw sztucznych, ekoinnowacje w chemii
i technologii kosmetycznej, ekoinnowacje w technologii organicznej, ekoinnowacje
w otrzymywaniu katalizatorów, ekoinnowacje w technologii nieorganicznej,
ekoinnowacje i ochrona środowiska, bariery ekoinnowacyjności, posługuje się
w sposób obiektywny źródłami literaturowymi, podtrzymuje dyskusje ze
słuchaczami, umie obronić postawione tezy

Na ocenę 5.0

Student umie zaprezentować w sposób wyczerpujący wskazany temat
tj.: ekoinnowacje w technologii tworzyw sztucznych, ekoinnowacje w chemii
i technologii kosmetycznej, ekoinnowacje w technologii organicznej, ekoinnowacje
w otrzymywaniu katalizatorów, ekoinnowacje w technologii nieorganicznej,
ekoinnowacje i ochrona środowiska, bariery ekoinnowacyjności, posługuje się
w sposób obiektywny źródłami literaturowymi, podtrzymuje dyskusje ze
słuchaczami, umie obronić postawione tezy, prezentuje temat samodzielnie i umie
zaciekawić słuchaczy
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

student potrafi przygotować prezentacją zawierającą podstawowe informacje na
temat ekoinnowacji
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Na ocenę 3.5

student potrafi przygotować prezentacją zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, podtrzymuje dyskusję

Na ocenę 4.0

student potrafi przygotować prezentacją zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, umie obronić postawione tezy

Na ocenę 4.5

student potrafi przygotować prezentacją zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, podtrzymuje dyskusje ze słuchaczami, umie obronić postawione
tezy

Na ocenę 5.0

student potrafi przygotować prezentacją zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, umie obronić postawione tezy, prezentuje temat samodzielnie
i umie zaciekawić słuchaczy
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

student potrafi przeprowadzić dyskusję naukową zawierającą podstawowe
informacje na temat ekoinnowacji,

Na ocenę 3.5

student potrafi przeprowadzić dyskusję naukową zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, podtrzymuje dyskusję

Na ocenę 4.0

student potrafi przeprowadzić dyskusję naukową zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, umie obronić postawione tezy

Na ocenę 4.5

student potrafi przeprowadzić dyskusję naukową zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, podtrzymuje dyskusje ze słuchaczami, umie obronić postawione
tezy

Na ocenę 5.0

student potrafi przeprowadzić dyskusję naukową zawierającą informacje na temat
ekoinnowacji, umie obronić postawione tezy, prezentuje temat samodzielnie
i umie zaciekawić słuchaczy

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 1 Cel 2
Cel 3

N1 N2 N3

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

EK4

11

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

N1 N2 N3

F1 F2 P1

Cel 1 Cel 2
Cel 3

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] pod redakcją - Leszka Woźniaka, Jacka Strojnego, ElżbietyWojnickiej — Ekoinnowacyjność dziś i jutro wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, Warszawa, 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
[2 ] Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki — Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Warszawa, 2012, IBS
[3 ] Leszek Woźniak, Bożydar Ziółkowski, Agata Warmińska, Sylwia Dziedzic — Przewodnik ekoinnowacji, Rzeszów, 2008, Politechnika Rzeszowska
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak (kontakt: btyliszczak@chemia.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Bożena Tyliszczak (kontakt: btyliszczak@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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