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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

NANO-2_15TN - Fizykochemia nanomateriałów II

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
1

Semestry

2

3

WITCh NANO oIIS D16 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

30

0

30

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu charakteryzowania struktury i właściwości fizykochemicznych
nanomateriałów.

Kod archiwizacji: 55075C9C
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ukończony kurs Fizykochemii nanomateriałów I.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Szczegółowa znajomość modeli fizykochemicznych procesów zachodzących w trakcie wytwarzania
nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwości użytkowych.
EK2 Wiedza Student zna podstawy fizykochemiczne metod charakteryzowania struktury i właściwości nanomateriałów.
EK3 Umiejętności Student potrafi wykonać wybrane analizy właściwości fizykochemicznych nanomateriałów.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi współpracować w grupie oraz organizować pracę zespołu.

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Modele procesów fizykochemicznych odgrywających rolę przy wytwarzaniu
nanomateriałów oraz w istotny sposób wpływających na ich własciwości użytkowe
nanomateriałów.

25

W2

Podstawy fizykochemiczne technik obrazowania nanostruktur.

5

Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Badania struktury nanomateriałów technikami mikroskopowymi.

6

L2

Charakterystyka struktury nanokompozytów polimerowych przez pomiary
właściwości reologicznych.

6

L3

Badania wybranych właściwości fizykochemiczych nanomateriałów - określenie
zależności typu struktura - właściwości.

18

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia laboratoryjne
N4 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

60

Konsultacje przedmiotowe

4

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

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

30

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

118

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
F2 Ćwiczenie praktyczne
F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Niedostateczna znajomosc modeli fizykochemicznych procesów zachodzacych
w trakcie wytwarzania nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwosci
użytkowych. <50%

Na ocenę 3.0

Dostateczna znajomość modeli fizykochemicznych procesów zachodzacych
w trakcie wytwarzania nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwosci
użytkowych. >50%
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Na ocenę 3.5

Dość dobra znajomość modeli fizykochemicznych procesów zachodzacych
w trakcie wytwarzania nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwosci
użytkowych. >60%

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość modeli fizykochemicznych procesów zachodzacych w trakcie
wytwarzania nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwosci
użytkowych. >70%.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra znajomość modeli fizykochemicznych procesów zachodzacych
w trakcie wytwarzania nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwosci
użytkowych. >80%.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra znajomość modeli fizykochemicznych procesów zachodzacych
w trakcie wytwarzania nanomateriałów i o dużym znaczeniu dla ich właściwosci
użytkowych. >90%
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Niedostateczna znajomość podstaw fizykochemicznych metod charakteryzowania
struktury i właściwości nanomateriałów. <50%

Na ocenę 3.0

Dostateczna znajomość podstaw fizykochemicznych metod charakteryzowania
struktury i właściwości nanomateriałów. >50%

Na ocenę 3.5

Dość dobra znajomość znajomość podstaw fizykochemicznych metod
charakteryzowania struktury i właściwości nanomateriałów. >60%.

Na ocenę 4.0

Dobra znajomość znajomość podstaw fizykochemicznych metod
charakteryzowania struktury i właściwości nanomateriałów. >70%.

Na ocenę 4.5

Ponad dobra znajomość znajomość podstaw fizykochemicznych metod
charakteryzowania struktury i właściwości nanomateriałów. >80%.

Na ocenę 5.0

Bardzo dobra znajomość znajomość podstaw fizykochemicznych metod
charakteryzowania struktury i właściwości nanomateriałów. >90%.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności wykonania wybranych analiz właściwości fizykochemicznych
nanomateriałów.

Na ocenę 3.0

Wykonanie wybranych analiz właściwosci fizykochemicznych nanomateriałów
zgodnie z instruktażem prowadzącego ćwiczenie, bez umiejętności samodzielnego
doboru parametrów i rozwiązania problemów.

Na ocenę 3.5

Wykonanie wybranych analiz właściwosci fizykochemicznych nanomateriałów
zgodnie z instruktażem prowadzącego ćwiczenie oraz dostateczna umiejętność
samodzielnego doboru parametrów i rozwiązania problemów.

Na ocenę 4.0

Wykonanie wybranych analiz właściwosci fizykochemicznych nanomateriałów
zgodnie z instruktażem prowadzącego ćwiczenie oraz dobra umiejętność
samodzielnego doboru parametrów i rozwiązania problemów.

Na ocenę 4.5

Wykonanie wybranych analiz właściwosci fizykochemicznych nanomateriałów
zgodnie z instruktażem prowadzącego ćwiczenie oraz ponad dobra umiejętność
samodzielnego doboru parametrów i rozwiązania problemów.
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Na ocenę 5.0

Wykonanie wybranych analiz właściwosci fizykochemicznych nanomateriałów
zgodnie z instruktażem prowadzącego ćwiczenie oraz bardzo dobra umiejętność
samodzielnego doboru parametrów i rozwiązania problemów.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Niedostateczny wkład w przygotowanie sie do zajec, przeprowadzenie prac
przygotowawczych do eksperymentu, prowadzenie eksperymentu, analizę
wyników, prace porzadkowe. <50% <50%

Na ocenę 3.0

Dostateczny wkład w przygotowanie sie do zajec, przeprowadzenie prac
przygotowawczych do eksperymentu, prowadzenie eksperymentu, analizę
wyników, prace porzadkowe. >50%

Na ocenę 3.5

Dosc dobry wkład w przygotowanie sie do zajec, przeprowadzenie prac
przygotowawczych do eksperymentu, prowadzenie eksperymentu, analize
wyników, prace porzadkowe zalecane przez prowadzacego i lidera zespołu. >60%

Na ocenę 4.0

Dobry wkład w przygotowanie sie do zajec, przeprowadzenie prac
przygotowawczych do eksperymentu, prowadzenie eksperymentu, analize
wyników, prace porzadkowe zlecone przez prowadzacego cwiczenia i lidera
zespołu. >70%

Na ocenę 4.5

Ponad dobre zaangazowanie w przygotowanie sie do zajec, przeprowadzenie prac
przygotowawczych do eksperymentu, prowadzenie eksperymentu, analize
wyników, prace porzadkowe, zlecane badź pełnienie funkcji lidera zespołu. >80%

Na ocenę 5.0

Bardzo dobre zaangazowanie w przygotowanie sie do zajec, przeprowadzenie prac
przygotowawczych do eksperymentu, prowadzenie eksperymentu, analize
wyników, prace porzadkowe, pełnienie funkcji lidra zespołu. >90%
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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

W1 W2

N1 N2

F1 F3 P1

EK2

Cel 1

W1 W2 L1 L2
L3

N1 N2 N3 N4

F1 F3 P1

EK3

Cel 1

L1 L2 L3

N3 N4

F2 F3

EK4

Cel 1

L1 L2 L3

N3

F3
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Robert W. Keslall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan — Nanotechnologie, Warszawa, 2008, PWN

Literatura dodatkowa
[1 ] Publikacje naukowe cytowane w trakcie wykładów
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Agnieszka Leszczyńska (kontakt: agnieszka.leszczynska@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (kontakt: kpielich@usk.pk.edu.pl)
2 dr inż. Agnieszka Leszczyńska (kontakt: aleszczynska@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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