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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Tworzywa sztuczne- produkt przyszłości czy uciążliwy odpad 

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 
 

Wydział Chemiczny 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 J.Kucińska-Lipka 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

J.Kucińska-Lipka, M.Sienkiewicz 
 

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 zapoznanie Studentów z aspektami stosowania tworzyw sztucznych w 

różnych dziedzinach życia pod kątem społecznym, ekonomicznym i prawnym. 
 

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 wie co to polimery, 

ich rodzaje i zastosowanie i 

jakie problemy oraz korzyści 

niesie stosowanie tych 

materiałów w życiu 

codziennym 

 

[SK4] Ocena umiejętności 

komunikacji, w tym 

poprawności językowej 

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

Potrafi dopasować fakty 

naukowe do ich wpływu na 

społeczeństwo 

 

[SK4] 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 

  

Umie zainteresować 

środowisko społeczne 

znaczeniem ochrony 

środowiska 

 

[SK4] Ocena umiejętności 

komunikacji, w tym 

poprawności językowej 

 

Treści przedmiotu 
 

Tematyka wykładu obejmuje znaczenie stosowania tworzyw sztucznych w życiu codziennym. 

Zostaną omówione aspekty stosowania tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia od 

przemysłu spożywczego, medycyny po przemysł motoryzacyjny i technologie kosmiczne. 

Przedstawione zostaną metody utylizacji tworzyw sztucznych, ustawodawstwo regulujące 

recykling i postępowanie z materiałami wycofanymi z eksploatacji. Ponadto omówione 

zostaną zagadnienia dotyczące szkodliwego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko 

(mikroplastiki, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci) 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

brak 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Test zaliczeniowy końcowy 

Projekt grupowy  

60% 80% wynik testu, 20% 

aktywny udział w tworzeniu 

projektu grupowego 
 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 1. Analysis of Nanoplastics and Microplastics in Food, Leo  .L. 
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 ollet,  Khwaja Salahuddin Siddiqi · 2020 

2. OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
PRODUKOWANE I STOSOWANE W POLSCE, Perspektywa 
historyczna, Bohdan Czerniawski, Jan Czerniawski, Business 
Image, Marzec 2012 

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 

1. http://kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-4-2018_gruszowski-

koncepcja-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.pdf 
 

Adresy eZasobów 
 

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii

/S0025326X11003055 

2. https://sj.umg.edu.pl/sites/default/files/ZN416.pdf 

 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Czy bez tworzyw sztucznych można funkcjonować? 

2. Jak zmieni się życie społeczne bez tworzyw sztucznych? 

3. Jak podążać drogą zero waste? 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X11003055
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X11003055
https://sj.umg.edu.pl/sites/default/files/ZN416.pdf

