Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: B

Stopień studiów: I
Specjalności: Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,Bezpieczeństwo pracy
i środowiska,Bezpieczeństwo transportu drogowego
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Recycling Of Materials And Composites
B421

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

Recykling materiałów i kompozytów

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie wiedzu z zakresu metod recyklingu i utylizacji
Cel 2 Znajomość regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami
Cel 3 Rodzaje odpadów, umiejętność ich rozpoznawania i badania podstawowych właściwości

Kod archiwizacji: 8A51FA98
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowa wiedza o materiałach inzynierskich
2 Znajomość metod wytwarzania wyrobów z materiałów i kompozytów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość rodzajów recyklingu i możliwości zagospodarowania odpadów
EK2 Wiedza Podstwy prawne gospodarki odpadami
EK3 Umiejętności Nabycie umiejętności identyfikacji odpadów i prostych badań ich właściwości
EK4 Kompetencje społeczne Wiedza i niezależne własne zdanioe w zakresie możliwości ochrony środowiska
człowieka
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Powstawanie odpadów, źródła i możliwości ich ograniczania, rodzaje i struktura
strumienia odpadów

3

W2

Nowoczesne metody recyklingu i utylizacji odpadów, odpady specjalne
i niebezpieczne

3

W3

Plany gospodarki odpadami, strategie rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem
nowoczesnej gospodarki odpadami

3

W4

Rodzaje odpadów i sposoby ich segreagacji

2

W5

Technologie czyszczenia i mycia, przykłady rozwiązań recyklingu materiałowego

2

W6

Opkowania i kontenery na odpady, zasady działania składowisk, problemy z emisja
gazów cieplarnianych

2

Laboratorium
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Wstęp - ogólne zasady bezpieczeństwa, rodzaje polimerów i reakcji

3

L2

Identyfikacja odpadów polimerowych

2

L3

Metody wytwarzania wyrobów z tworzyw i kompozytów - identyfikacja po postaci
wyrobu

2

L4

Starzenie i wodochłonność polimerów.

2
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Laboratorium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L5

Badania właściwości mechanicznych tworzyw orginalnych i recyklatów.

2

L6

Oznaczanie wskaźnika płynięcia i ocena przydatności do przetwórstwa

2

L7

Projektowanie wyrobów dla recyklingu

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Prezentacje multimedialne

8

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

8

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

12

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

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

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie posiada wiedzy na temat gospodarki odpadami

Na ocenę 3.0

Posiada podsawowa wiedze o odpadach i żrodłach ich powstawania

Na ocenę 3.5

Posiada znajomość rozpoznawania rodzajów odpadów pod kierunkiem
prowadzącego oraz zna mozliwości ich recyklingu

Na ocenę 4.0

Posiada samodzielną znajomość rozpoznawania rodzajów odpadów i mozliwości
ich recyklingu

Na ocenę 4.5

Posiada samodzelną znajomość rozpoznawania rodzajów odpadów i mozliwości
recyklingu i zagospodarowania

Na ocenę 5.0

Posiada umiejetność i znajomość rozpoznawania rodzajów odpadów i mozliwości
recyklingu i zagospodarowania odpadów
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna podstaw prawnych gospodarki odpadami

Na ocenę 3.0

Zna wybrane podstawy prawne gospodarki odpadami

Na ocenę 3.5

Zna podstawy prawne gospodarki odpadami

Na ocenę 4.0

Zna podstawy prawne gospodarki odpadami oraz wybrane aktualne problemy ich
wdrażania

Na ocenę 4.5

Zna podstawy prawne gospodarki odpadami oraz aktualne problemy ich
wdrażania

Na ocenę 5.0

Doskonale zna podstawy prawne gospodarki odpadami oraz aktualne problemy
ich wdrażania
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie posiada umiejętności identyfikacji odpadów i badań ich właściwości

Na ocenę 3.0

Posiada umiejętność identyfikacji niektórych odpadów

Na ocenę 3.5

Posiada umiejętność identyfikacji niektórych odpadów i prostych badań ich
właściwości mechanicznych

Na ocenę 4.0

Posiada umiejętność identyfikacji odpadów i prostych badań ich właściwości
mechanicznych
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Na ocenę 4.5

Posiada umiejętność samodzelnej identyfikacji odpadów i prostych badań ich
właściwości mechanicznych

Na ocenę 5.0

Posiada umiejętność samodzelnej identyfikacji odpadów i prostych badań ich
właściwości mechanicznych i przetwórczych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak wiedzy w zakresie możliwości ochrony środowiska

Na ocenę 3.0

Posiada podstawową wiedzaw zakresie możliwości ochrony środowiska człowieka

Na ocenę 3.5

Posiada wiedza w zakresie możliwości ochrony środowiska człowieka

Na ocenę 4.0

Posiada wiedza w zakresie możliwości ochrony środowiska człowieka
i zagospodarowania odpadów.

Na ocenę 4.5

Posiada wiedza i własne zdanie w zakresie możliwości ochrony środowiska
człowieka i zagospodarowania odpadów.

Na ocenę 5.0

Posiada wiedza i niezależne własne zdanie w zakresie możliwości ochrony
środowiska człowieka i zagospodarowania odpadów.
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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

K1_W02

Cel 1 Cel 2

L1 L2

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

K1_W16

Cel 2

L2 L3 L4

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

K1_UB05

Cel 3

L4 L5

N1 N2

F1 F2 P1

EK4

K1_K02

Cel 3

L5 L6

N1 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kuciel, Mazurkiewicz, Proszek — Możliwości wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, Kraków, 2001,
Fotobit
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[2 ] Bledzki, Kijenski, Jeziórska — Odzyski recykling, Warszawa, 2011, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] Kleiber M. — Ekoefektywność technologii, Radom, 2012, WNITiE
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Stanisław, Tadeusz Kuciel (kontakt: stask@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Stanisław Kuciel (kontakt: stask@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)
................................................
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