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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Transport

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: T

Stopień studiów: II
Specjalności: Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego,Eksploatacja pojazdów
samochodowych,Logistyka i spedycja,Eksploatacja i zarządzanie w transporcie
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Modern Construction Materials
T903

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

Współczesne materiały konstrukcyjne

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wyjaśnienie na przykładach różnic w projektowaniu konstrukcji i projektowaniu materiału dla konstrukcji;
problematyka kształtowania właściwości materiałów i ograniczenia zakresu ich stosowalności.

Kod archiwizacji: 3441C042
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowa wiedza z materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna najważniejsze problemy inżynierii materiałowej w zakresie nowoczesnych materiałów inżynierskich i ich projektowania.
EK2 Wiedza Zna metody obliczeń inżynierskich i symulacji zjawisk z zakresu wybranej specjalności. Zna nowoczesne programy symulacyjne i obliczeniowe w zakresie wybranej specjalności.
EK3 Umiejętności Posiada umiejętności oceny możliwości wykorzystania nowych osiągnięć techniki i ich przydatności do rozwiązywania postawionego problemy technicznego zwłaszcza w zakresie swojej specjalności.
EK4 Umiejętności Potrafi w stopniu zaawansowanym wykorzystywać rozwinięte komercyjne inżynierskie narzędzia symulacyjne, statystyczne jak na przykład programy MES i inne stosowane w inżynierii transportu.
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Treści programowe
Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podział i klasyfikacja materiałów współczesnych. Charakterystyka właściwości
fizyko-chemicznych materiałów ich wpływ i rola w projektowaniu; pojęcia
anizotropii, ortotropii, efekty higrotermiczne, efekty piezoelektryczne, materiały
funkcjonalne, ciecze magnetohydrodynamiczne, naprężenia resztkowe.
Modelowanie numeryczne procesów wytwarzania; metoda elementów skończonych,
metoda objętości skończonych, opis pól sprzężonych; przykłady analizy
numerycznej procesów odlewania stali, wytłaczania tworzyw sztucznych,
utwardzania żywic na gorąco, wykonywania struktur kompozytowych. Wymagania
normalizacyjne odnośnie projektowania konstrukcji wykonywanych z materiałów
kompozytowych i stosowanych w transporcie. Problemy projektowania konstrukcji
z uwagi na wytrzymałość zmęczeniową i uderzenie.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
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Liczba
godzin

15
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

10

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

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

9

15
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Poprawna odpowiedź na 3 z 5 pytań podanych na kolokwium zaliczeniowym.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Strona 3/5

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

j.w.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

j.w.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

j.w.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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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

K2_W04

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K2_W16

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K2_UP14

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K2_UP09

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Muc A. — Mechanika kompozytów włóknistych, Kraków, 2003, Księgarnia Akademicka
[2 ] Muc A. — Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich wytwarzania, Kraków, 2005,
Księgarnia Akademicka
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (kontakt: olekmuc@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Małgorzata Chwał (kontakt: mchwal@pk.edu.pl)
2 prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (kontakt: olekmuc@mech.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)
................................................
................................................

Strona 5/5

