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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

TWORZYWA SZTUCZNE – OSIĄGNIĘCIA, WYZWANIA I ZAGROŻENIA W XXI 

WIEKU 

Kierunek studiów 
 

-------------------- 

Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 

 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Katedra Technologii Polimerów 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 dr inż. Marcin Włoch 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

dr inż. Marcin Włoch 

dr inż. Iga Carayon 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych aspektów humanistycznych, społecznych i 

ekonomicznych związanych z tworzywami sztucznymi, a w szczególności dotychczasowych 

osiągnięć, wyzwań i zagrożeń w XXI wieku. Omawiane zagadnienia w znacznej mierze dotyczą 

aktualnych doniesień prasowych (w tym związanych z uregulowaniami prawnymi w Polsce i 

Unii Europejskiej) jak i naukowych. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Student ma świadomość 

różnych aspektów 

(pozatechnicznych) 

związanych 

opracowywaniem, produkcją, 

użytkowaniem i recyklingiem 

tworzyw sztucznych, w tym 

ich wpływu na życie i 

zdrowie ludzi, środowisko i 

związanej z tym 

odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

Potrafi określić poprawność 

zastosowanych przez siebie i 

innych rozwiązań w oparciu 

o własną wiedzę 

 

Ocena umiejętności analizy 

informacji 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Student posiada wiedzę w 

zakresie historii, osiągnięć i 

wyzwań związanych z 

tworzywami sztucznych  – 

potrafi wyjaśnić wybrane 

aspekty społeczne i 

środowiskowe związane z 

tworzywami sztucznymi 

 

Ocena umiejętności 

komunikacji, w tym 

poprawności językowej 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 

Student ma świadomość wagi 

podejmowanych przez siebie 

i innych działań  

realizowanych w sposób  

 

-Ocena wiedzy zawartej w 

opracowaniu tekstowym i 

projektowym 



 

  

 

Strona 2 z 2 

 

 

zastosowania zaplanowany i kreatywny. 

Student jest świadomy 

wiedzy zdobywanej w 

badaniach naukowych i życiu 

codziennym i jej znaczenia 

dla dalszego rozwoju nauki 

- Ocena wiedzy 

faktograficznej 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Krótka historia polimerów i tworzyw sztucznych 

2. Polimery pochodzenia naturalnego i polimery syntetyczne 

3. Szkło i papier kontra tworzywa sztuczne 

4. Wkład Polaków w rozwój nauki o polimerach i tworzywach sztucznych 

5. Tworzywa sztuczne w zastosowaniach medycznych – teraźniejszość i oczekiwania 

6. Tworzywa sztuczne w zastosowaniach wojskowych, elektronicznych 

7. Tworzywa sztuczne w życiu codziennym – wybrane zastosowania 

8. „Uwaga na niebezpieczne zabawki” – trochę o dodatkach do tworzyw sztucznych 

9. „Drugie życie tworzyw sztucznych” czyli recykling tworzyw sztucznych 

10. „Czym są mikroplastiki i dlaczego są niebezpieczne dla środowiska?” 

11. Prawne i organizacyjne aspekty gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych w Polsce 

12. „Plastik? Niekoniecznie!” Strategia Unii Europejskiej na ograniczenie odpadów z tworzyw 

sztucznych (szczególnie tych jednorazowego użytku) 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Bez wymagań wstępnych 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

esej (opracowanie pisemne 

wybranego zagadnienia) 

50% 100% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  1. „Znaczenie materiałów inżynierskich” w rozwoju cywilizacyjnym 

ludzkości” (Rozdział 2.3) [w:] L.A. Dobrzański: „Materiały inżynierskie i 
projektowanie materiałowe”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 
Warszawa 2006, s. 59-97 

2. H. Zawistowski: „Historia rozwoju tworzyw sztucznych i ich 
przetwórstwa”, Mechanick 82:7 (2009) 661-666 

3. Materiały Rady Unii Europejskiej, np. „Gospodarka odpadowa 

i recykling: Rada przyjmuje przepisy” [na:] 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-

releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-

adopts-new-rules/#  

4. wybrane artykuły naukowe i popularnonaukowe 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

1. K. Riebe, S. Feil, J. Resag, Fascynująca chemia, PWN, 

Warszawa 2020 

2. Materiały Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych 

Plastics Europe, np. „Tworzywa: ponad 100-letnia historia 

innowacji” [na:] https://www.plasticseurope.org/pl/about-

plastics/what-are-plastics/history  
 

Adresy eZasobów 
 

  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Omów i oceń strategię Unii Europejskiej w zakresie ograniczania odpadów z tworzyw 

sztucznych /  Omów i oceń strategię Polski w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych 

2. Jakie zastosowania tworzyw sztucznych w medycynie uważasz za najważniejsze i dlaczego? 

Jakie kierunki badawcze powinny być podjęte w najbliższych latach?  

3. Dlaczego mikroplastiki są niebezpieczne dla środowiska naturalnego? 

4. Które trzy wydarzenia z historii tworzyw sztucznych uważasz za najważniejsze i dlaczego? 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/05/22/waste-management-and-recycling-council-adopts-new-rules/
https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-plastics/history
https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-plastics/history

