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Liczba punktów ECTS:
Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z recyklingiem jako metod zagospodarowania
C1 (utylizacji) odpadów oraz aparatury i urz dze wycofanych z eksploatacji.
[forma zaj : wykład z wykorzystaniem multimediów]
Przygotowanie studentów do doboru i praktycznego korzystania z
C2
współczesnych technik i technologii recyklingu [forma zaj : projektowanie]
C3

Zapoznanie słuchaczy z recyklingiem jako metod ochrony zasobów surowcowych i rodowiska

Wymagania wst pne w zakresie wiedzy, umiej tno ci i innych kompetencji

1
2

Znajomo podstawowych wła ciwo ci fizyko-chemicznych materiałów
stosowanych w technice.
Wiedza na temat podstawowych zale no ci pomi dzy działalno ci
gospodarcz człowieka a rodowiskiem przyrodniczym.
Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy:
EK Ma pogł bion wiedz w zakresie niektórych zagadnie ogólnotechnicznych w
1 szczególno ci utylizacji i odzysku maszyn i materiałów..
Posiada zaawansowan wiedz niezb dn do formułowania i rozwi zywania
EK
zada z zakresu technologii, zarz dzania i finansów m.in. z zakres recyklingu
2
maszyn i materiałów.
Zna wybrane metody narz dzia, techniki, normy i reguły, dotycz ce
wprowadzania zmian oraz rozwi zywania problemów powstaj cych w
EK3
poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji i jej otoczenia
dotycz cych m.in. aspektów ochrony rodowiska
W zakresie umiej tno ci:

Posiada umiej tno ci rozwi zywania zawansowanych i zło onych zagadnie z
EK4 zakresu in ynierii produkcji, w tym: rozwi zywania zagadnie dotycz cych
recyklingu maszyn i materiałów.

Posiada zaawansowane umiej tno ci niezb dne do formułowania zada z
zakresu
zarz dzania i finansów, transferu technologii i
EK5
innowacyjno ci w obszarze recyklingu maszyn i materiałów.
Jest przygotowany do działalno ci twórczej, umie wykaza si umiej tno ci
EK6 przeprowadzenia analizy problemów maj cych bezpo rednie odniesienie do
zdobytej wiedzy oraz ich rozwi zania opartego na zastosowaniu poznanych
twierdze , metod, narz dzi i technik obliczeniowych.

W zakresie kompetencji społecznych:

EK7

Rozumie konieczno uwzgl dniania problematyki ochrony rodowiska w
działalno ci in ynierskiej.
Tre ci programowe przedmiotu

Forma zaj

– wykłady

Tre ci programowe

W1

W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

W9
W10

W11
W12

Wprowadzenie do problematyki gospodarki odpadami,
produktami ubocznymi i obiektami wycofanymi z
eksploatacji – podstawowe definicje i poj cia. Warunki
zaliczenia przedmiotu
Regulacje prawne Polskie i UE dotycz ce recyklingu
maszyn, urz dze , opakowa i materiałów. Recykling i
jego miejsce w gospodarce
Kompleksowe podej cie do recyklingu na wszystkich
etapach „ ycia” wytworu in ynierskiego.
Zło one systemy organizacji odzysku i utylizacji odpadów
produkcyjnych, poprodukcyjnych i wycofanych z eksploatacji
maszyn i materiałów.

Modelowanie procesów recyklingu – podej cie
systemowe
Kolokwium I – pisemne – ocena formuj ca
System recykling zu ytego sprz tu elektrycznego i
elektronicznego – kierunki rozwoju, przykłady.
Współczesne podej cie do recykling w maszyn i
materiałów - organizacja procesu recyklingu maszyn i
materiałów.
Recykling jako jedna z form utylizacji tworzyw
polimerowych. Metody i rodki techniczne.
Problematyka recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji – systemy i formy organizacji recyklingu.
Metody i rodki techniczne.
Zasady zrównowa onego rozwoju a recykling urz dze
i materiałów. Elementy ekologistyki. Recykling jako
kompleksowa metoda ochrony rodowiska naturalnego.
Kolokwium II – ocena podsumowuj ca. Podsumowanie
wykładu.
Suma godzin:
Forma zaj – projektowanie

Liczba
godzin
1

1
1
1
1
1
1
2
1
2

1
2
15

Liczba
godzin

Tre ci programowe
L1

L2
L3

Zaj cia wprowadzaj ce, omówienie tematyki i zasad
zaliczenia przedmiotu oraz przydzielenie tematów
projektów.
Wykonanie projektu organizacji i realizacji procesu
recyklingu wybranych obiektów technicznych i
materiałów.
Prezentacja i obrona wykonanych zada projektowych.
Suma godzin:

2

10
3
15

Narz dzia dydaktyczne

1
2

Wykład prowadzony z zastosowaniem metod audiowizualnych
Wykorzystanie specjalistycznych programów CAM i CAD przy realizacji zada
projektowych.

Sposoby oceny

Ocena formuj ca
Kolokwium I w połowie semestru którego wyniki b d ocen stopnia
opanowania przez studentów dotychczasowej wiedzy z poruszanej na
F1
wykładzie tematyki oraz wska kierunki ewentualnej modyfikacji tre ci
programowych realizowanych w dalszej cz ci semestru.
Oceny cz stkowe realizacji poszczególnych etapów zadania projektowego
F2 b d ce ocen stanu wiedzy studenta potrzebnej do realizacji zadania
projektowego.

Ocena podsumowuj ca
P1 Ocena z kolokwium podsumowuj cego - wykłady
rednia ocena z ocen cz stkowych poszczególnych faz realizacji zadania
P2
projektowego.

Obci

enie prac studenta

Forma aktywno ci
Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie zaj dydaktycznych
(wykład + projektowanie) – ł czna liczba
godzin w semestrze
Godziny kontaktowe z wykładowc ,
realizowane w formie konsultacji – ł czna
liczba godzin w semestrze
Samodzielne przygotowanie si do realizacji
projektu – ł czna liczba godzin w semestrze

rednia liczba godzin na
zrealizowanie aktywno ci
30

1
7

Samodzielne przygotowanie si do kolokwiów
– ł czna liczba godzin w semestrze
Suma
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
przedmiotu

12
50
2

Literatura podstawowa i uzupełniaj ca

1
2
3
4

1
2
3
4

Literatura podstawowa
Bilitewski B. i in. : Podr cznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd.
Seidel-Przewecki, Warszawa, 2003
akowska H.: Recykling odpadów opakowaniowych. COB-RO, Warszawa 2005
Osi ski J., ach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ,
Warszawa, 2009
Kije ski J., Bł dzki A.K., Jeziórska R.: Odzysk i recykling materiałów
polimerowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011

Literatura uzupełniaj ca
Merkisz-Guranowska A. Recykling samochodów w Polsce. Wydawnictwo
Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2007
http://www.utylizacjaopon.pl/
http://www.recykl.pl/
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628).

Macierz efektów kształcenia

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu
(PEK)

EK 1

ZIP2A_W01++

EK 2

ZIP2A_W06++

[C1, C2,
C3]
[C1, C2]

EK 3

ZIP2A_W16+

[C1, C2]

EK4

ZIP2A_U02+

[C1, C2]

EK5

ZIP2A_U07++

[C1, C2,
C3]

Cele
Tre ci
Narz dzia
przedmiotu programowe dydaktyczne

[W1- W12,
L2-L5]
[W1-W5]
[W5, W7W11, L1-L3]
[W7-W11,
L2-L3]
[W1- W5,
W11, L2-L3]

Sposób
oceny

[1, 2,]

[F1, P2, ]

[1,]

[F1, P2]
[F2,
P1,P2],

[2, ]
[2,]

[P1,P2]

[1,2,]

[P2]

EK6
EK7

ZIP2A_U11++
ZIP2A_K02 ++
ZIP2A_K13+

[C1, C2]

[L1-L3]

[2,]

[P2]

[C1, C3]

[W1-W12,]

[1,]

[P1,]

Formy oceny – szczegóły

Na ocen 2
(ndst)

EK
1

Nie potrafi wymieni
podstawowe
operacje techniczne
wykorzystywane w
procesach
recyklingu maszyn i
materiałów.

EK
2

Nie potrafi okre li
zwi zków pomi dzy
technik i
zarz dzaniem a
zadaniami
zwi zanymi z
recyklingiem

EK
3

EK4

EK5
EK6

Nie zna
podstawowych
metod i rodków
ich realizacji
dotycz ce utylizacji
urz dze i
materiałów na
szczeblu
przedsi biorstwa
Nie potrafi
zdefiniowa i
sklasyfikowa
podstawowych
zagadnie in ynierii
produkcji

Nie potrafi okre li
podstawowe
zadania z zakresu
zarz dzania i
finansów w
obszarze recyklingu
Nie potrafi

Na ocen 3 (dst)

Na ocen 4 (db)

Na ocen 5 (bdb)

Potrafi wymieni i
uszeregowa operacje
techniczne
wykorzystywane w
procesach recyklingu
maszyn i materiałów.

Potrafi wymieni i
uszeregowa oraz
scharakteryzowa
operacje techniczne
wykorzystywane w
procesach recyklingu
maszyn i materiałów.

Potrafi wymieni i
uszeregowa oraz
scharakteryzowa
operacje techniczne
wykorzystywane w
procesach recyklingu
maszyn i materiałów oraz
dominuj ce w nich
operacje technologiczne.

Potrafi okre li zwi zki
pomi dzy technik i
zarz dzaniem a
zadaniami zwi zanymi
z recyklingiem

Potrafi okre li zwi zki
pomi dzy technik i
zarz dzaniem a
zadaniami zwi zanymi z
recyklingiem oraz na tej
podstawie proponowa
rozwi zania prostych
zada .

Potrafi okre li zwi zki
pomi dzy technik i
zarz dzaniem a zadaniami
zwi zanymi z recyklingiem
oraz na tej podstawie
proponowa rozwi zania
zło onych zada .

Zna podstawowe
metody i rodki ich
realizacji dotycz ce
utylizacji urz dze i
materiałów na szczeblu
przedsi biorstwa

Zna podstawowe metody
i rodki ich realizacji
dotycz ce utylizacji
urz dze i materiałów na
szczeblu
przedsi biorstwa oraz ich
zwi zki z otoczeniem

Zna współczesne metody i
rodki ich realizacji oraz
ich ograniczenia
dotycz ce utylizacji
urz dze i materiałów na
szczeblu przedsi biorstwa
oraz ich zwi zki z
otoczeniem.

Potrafi
scharakteryzowa i
zaproponowa
rozwi zania zagadnie
z zakresu in ynierii
produkcji dotycz ce
recyklingu maszyn i
materiałów
Potrafi okre li
podstawowe zadania z
zakresu zarz dzania i
finansów w obszarze
recyklingu

Potrafi scharakteryzowa
i zaproponowa
rozwi zania zło onych
zagadnie z zakresu
in ynierii produkcji
dotycz cych recyklingu
maszyn i materiałów.

Potrafi scharakteryzowa i
zaproponowa oraz oceni
rozwi zania zło onych
zagadnie z zakresu
in ynierii produkcji
dotycz cych recyklingu
maszyn i materiałów

Potrafi formułowa
zadania z zakresu
zarz dzania i finansów a
dotycz ce recyklingu
maszyn i materiałów

Potrafi przeprowadzi

Potrafi przeprowadzi

Potrafi formułowa i
rozwi zywa zło one
zadania z zakresu
zarz dzania i finansów a
dotycz ce recyklingu
maszyn i materiałów
Potrafi przeprowadzi z

EK7

przeprowadzi
analizy problemów
zwi zanych z
recyklingiem
maszyn i
materiałów.

analiz problemów
zwi zanych z
recyklingiem maszyn i
materiałów..

analiz problemów
zwi zanych z
recyklingiem maszyn i
materiałów oraz
zaproponowa proste
sposoby ich rozwi zania.

Nie potrafi okre li
zwi zku mi dzy
działalno ci
in ynierska a
rodowiskiem

Potrafi tylko dla
niektórych etapów
„ ycia” ( powstawania,
u ytkowania i kasacji)
wytworu technicznego
okre la jego wpływ na
rodowisko.

Potrafi scharakteryzowa
wzajemne relacje
pomi dzy działalno ci
in yniersk a
rodowiskiem

Autor
programu:
Adres e-mail:
Jednostka
organizacyjna:
Osoba, osoby
prowadz ce:

wykorzystaniem
zaawansowanych metod,
analiz problemów
zwi zanych z recyklingiem
maszyn i materiałów oraz
zaproponowa optymalne
sposoby ich rozwi zania.
Potrafi scharakteryzowa
oraz uwzgl dni w
działalno ci in ynierskiej
jej negatywny wpływ na
rodowisko oraz
zaproponowa sposoby
jego ograniczenia .
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