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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Historia rozwoju tworzyw sztucznych 

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 
 Prof. Janusz Datta 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Prof. Janusz Datta, dr Paulina Parcheta, dr hab. Michał 

Strankowski 
 

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 
 

Zapoznanie studentów z historycznym rozwojem, dotyczącym otrzymywania i wytwarzania 

materiałów polimerowych oraz zagospodarowania odpadów z  tworzyw sztucznych. 
 

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 potrafi zastosować 

wiedzę z zakresu rozwoju 
historycznego kultury innowacji i 
kultury technicznej  do 
rozwiązywania problemów 

 

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 potrafi wyjaśnić 

potrzebę korzystania z wiedzy 
odnoszącej się do zakresu  
historycznego kultury innowacji i 
kultury technicznej  w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

 

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 
zastosowania 

Student ma wiedzę ogólną w 

zakresie nauk społecznych i 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania w odniesieniu do 
rozwoju historycznego kultury 
innowacji i kultury technicznej 

 

Ocena wiedzy zawartej w 

opracowaniu tekstowym i 

projektowym 

 

 

Treści przedmiotu 
 

Historia tworzyw sztucznych. Najważniejsze produkty z tworzyw sztucznych stosowane przez 

człowieka w kolejnych dekadach. Uregulowania prawne do zastosowania tworzyw w różnych 

gałęziach przemysłu. Historyczne aspekty przetwórstwa tworzyw sztucznych - ewaluacja maszyn 

i technologii. Nowoczesne hybrydowe/barierowe polimerowe materiały kompozytowe,  

nanokompozytowe  -  przemysł XXI wieku. Gospodarka odpadami tworzyw sztucznych - zmiany 

na przestrzeni lat. 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Kolokwium zaliczeniowe 50% 100% 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

Bynum William, Krótka historia nauki, Wydawnictwo RM 2020 

 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

https://www.plasticseurope.org/pl/about-plastics/what-are-

plastics/history 
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Adresy e-zasobów https://www.bpf.co.uk/events/the_horners_award/Default.asp

x 

Linki e-zasobów w ramach wykładu z historii rozwoju 

tworzyw sztucznych: 

https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-

plastics/history 

https://www.bbc.com/news/magazine-27442625 

https://www.scientificamerican.com/article/a-brief-history-of-

plastic-world-conquest/ 

 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Początki rozwoju tworzyw polimerowych 

2. Podstawowe metody przetwórstwa materiałów polimerowych. 

3. Podział metod recyklingu tworzyw sztucznych. 

4. Aspekty prawne dotyczące wykorzystania tworzy sztucznych oraz zagospodarowania 

odpadów. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://www.bpf.co.uk/events/the_horners_award/Default.aspx
https://www.bpf.co.uk/events/the_horners_award/Default.aspx
https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-plastics/history
https://www.plasticseurope.org/en/about-plastics/what-are-plastics/history
https://www.bbc.com/news/magazine-27442625
https://www.scientificamerican.com/article/a-brief-history-of-plastic-world-conquest/
https://www.scientificamerican.com/article/a-brief-history-of-plastic-world-conquest/

