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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny
NAZWA KIERUNKU: Korozja
POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia - inżynierskie

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
(ogólnoakademicki, praktyczny)

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia
(kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia)

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA:

inż.
1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów:

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby 
punktów ECTS dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS)

20.0% - Nauki ścisłe
80.0% - Nauki techniczne

2. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA:
(ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów ECTS, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin 
nauki)

20.0% - Dziedzina nauk chemicznych
Chemia
80.0% - Dziedzina nauk technicznych
Inżynieria materiałowa
Technologia chemiczna

3. CELE KSZTAŁCENIA:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Korozja mają zapewnić osiągnięcie następujących celów:

- Absolwent posiada wiedzę o budowie chemicznej, strukturze oraz własnościach fizykochemicznych 
metali i stopów, polimerów, ceramiki i innych materiałów konstrukcyjnych,
- Absolwent posiada przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera w zakresie technologii 
zabezpieczeń przed korozją metali i stopów.

4. SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Korozja będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, 
funkcjonujących w obszarze związanym z diagnozowaniem uszkodzeń, selekcją i ochroną materiałów 
konstrukcyjnych, ale również archeologicznych i innych. Będą także przygotowani do tworzenia firm 
prywatnych, do funkcjonowania zawodowego w europejskiej strefie gospodarczej oraz podjęcia 
studiów II stopnia

5. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Symbol* WIEDZA Odniesienie do 

charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K6_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie działów 

matematyki i fizyki przydatną do formułowania i 
rozwiązywania zadań oraz opisu zjawisk fizycznych i 
procesów chemicznych.

P6S_WG X
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Symbol* WIEDZA Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K6_W02 ma wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię 

ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, 
analityczną, w tym wiedzę niezbędną do opisu i 
rozumienia zjawisk i procesów chemicznych 
występujących w trakcie degradacji materiałów, 
określania parametrów tych procesów

P6S_WG X

K6_W03 ma wiedzę z zakresu aparatury chemicznej, procesów 
technologicznych i elektrotechniki, z uwzględnieniem 
grafiki inżynierskiej oraz z zastosowaniem 
komputerowego wspomagania, wykorzystywania baz 
danych w projektowaniu procesów technologicznych.

P6S_WG T

K6_W04 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu procesów 
degradacji i korozji, potrafi przewidzieć i zróżnicować 
zachodzące zjawiska degradacji uwzględniając 
materiał oraz warunki eksploatacji, zna techniki 
zabezpieczania przed korozją.

P6S_WG T

K6_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa 
i potrafi powiązać właściwości materiałów z ich 
strukturą i składem, zna teoretyczny opis zjawisk 
zachodzących w materiałach poddanych czynnikom 
zewnętrznym

P6S_WG T

K6_W06 posiada wiedzę dotyczącą metod opartych na 
zjawiskach; elektrycznych, elektrochemicznych, 
mechanicznych, chemicznych itd. a w szczególności 
metod analizy materiałów konstrukcyjnych i procesów 
ich degradacji.

P6S_WG T

K6_W07 ma wiedzę ogólną w zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub ekonomicznych obejmującą ich 
podstawy i zastosowania

P6S_WK T

K6_W21 ma podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych, 
nauk o środowisku, ekotoksykologii i zagadnień 
dotyczących zrównoważonego rozwoju (dla studentów 
programu IACP)

P6S_WG T

K6_W81 posiada znajomość struktur gramatycznych oraz 
obszarów leksykalnych niezbędnych do 
porozumiewania się w języku obcym w zakresie języka 
ogólnego oraz specjalistycznego związanego z 
kierunkiem studiów

P6S_WG T

K6_W91 ma podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, 
anatomii i fizjologii oraz uznaje aktywność fizyczną, 
jako składnik szeroko rozumianej kultury

P6U_W  

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarządzenia

**symbole  obszarów  kształcenia:  A  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  sztuki;  H  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk
humanistycznych;  M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych,  nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;  P -
obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk  przyrodniczych;  S  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk  społecznych;  R  –  obszar
kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; T - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych; X -
obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych

Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K6_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 

oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w 
języku angielskim; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

P6S_UK 
P6S_UU 
P6S_UW

T
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Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K6_U02 potrafi obsługiwać typową aparaturę laboratoryjną i 

wykonywać analizy dotyczące badań materiałowych, 
szybkości i przyczyn degradacji, potrafi projektować 
nowe procedury pomiarowe.

P6S_UO 
P6S_UW

T

K6_U03 potrafi wykonać dokumentację techniczną w języku 
polskim i języku angielskim oraz dokonać opracowania 
problemów z zakresu korozji, przedstawić krótką 
prezentację wyników.

P6S_UK 
P6S_UW

T

K6_U04 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
projektowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, 
w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Stosuje 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_UW T

K6_U05 potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami 
analitycznymi, symulacyjnymi oraz eksperymentalnymi 
i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych 
wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy 
technologiczne.

P6S_UK 
P6S_UW

T

K6_U06 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji typowych 
zadań inżynierskich, potrafi wykorzystać poznane 
metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i 
wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych

P6S_UK 
P6S_UW

X

K6_U07 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania 
techniczne z zakresu zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych, a także zabezpieczyć materiały w 
oparciu o ich właściwości o warunki eksploatacji

P6S_UU 
P6S_UW

T

K6_U08 potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych 
do rozwiązywania problemów.

P6S_UW T

K6_U21 potrafi współpracować w grupie, w celu rozwiązania 
typowych problemów z zakresu nauk chemicznych, o 
środowisku i pokrewnych (dla studentów programu 
IACP)

P6S_UK 
P6S_UO 
P6S_UW

T

K6_U81 posiada umiejętności poprawnej komunikacji w 
sytuacjach życia codziennego oraz w środowisku 
akademickim i zawodowym.

P6S_UK T

K6_U82 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje w języku 
obcym dotyczące kierunku studiów oraz środowiska 
akademickiego.

P6S_UK T

K6_U91 posiada umiejętności ruchowe pozwalające na 
włączenie się w prozdrowotny styl życia z wyborem 
aktywności w zależności od wieku i wykonywanego 
zawodu oraz kształtowania podstaw sprzyjających 
aktywności fizycznej

P6U_U  

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarządzenia

**symbole  obszarów  kształcenia:  A  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  sztuki;  H  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk
humanistycznych;  M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych,  nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;  P -
obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk  przyrodniczych;  S  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk  społecznych;  R  –  obszar
kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; T - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych; X -
obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
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Symbol* KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K6_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych 
osób. ma świadomość własnych ograniczeń i wie, 
kiedy zwrócić się do ekspertów, potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadań

P6S_KK T

K6_K02 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z 
wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny 
ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności

P6S_KK 
P6S_KR

T

K6_K03 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy, posiada umiejętność negocjacji, 
potrafi współdziałać w zespole, przyjmując w nim 
różne role

P6S_KR T

K6_K04 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów 
społecznych (gospodarczych, obywatelskich, 
politycznych) uwzględniając aspekty ekonomiczne, 
prawne i polityczne

P6S_KR T

K6_K05 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni 
technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę 
formułowania i przekazywania społeczeństwu, w 
szczególności poprzez środki masowego przekazu, 
informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i 
innych aspektów działalności inżynierskiej

P6S_KO T

K6_K06 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej, okazuje dbałość o prestiż związany z 
wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność 
zawodową, okazuje szacunek innym osobom oraz 
troskę o ich dobro

P6S_KR T

K6_K07 potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub 
ekonomicznych w funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

P6S_KK T

K6_K81 potrafi podjąć współpracę w studenckim zespole 
międzynarodowym

P6S_KO T

K6_K82 posiada przygotowanie do uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, laboratoriach prowadzonych 
w języku obcym

P6S_KK T

K6_K91 dokonuje analizy poziomu własnej sprawności 
fizycznej i układa plan treningowy umożliwiający mu 
poprawę sprawności ruchowej w różnych jej 
aspektach, zapewniający możliwość wykonywania 
zadań właściwych dla działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów oraz uzyskania 
psychicznego odprężenia

P6U_K  

* symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z § 3 p. 2 niniejszego zarządzenia

**symbole  obszarów  kształcenia:  A  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  sztuki;  H  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk
humanistycznych;  M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych,  nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;  P -
obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk  przyrodniczych;  S  –  obszar  kształcenia  w  zakresie  nauk  społecznych;  R  –  obszar
kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; T - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych; X -
obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych

6. ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY:
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Katedra Elektrochemii Korozji i Inżynierii Materiałowej jest jednostką, która w sposób ciągły od początku lat 
70'tych, prowadzi specjalizację Technologia Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych na studiach I stopnia kierunku 
Technologia Chemiczna oraz kurs podyplomowy: Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Od kilkunastu 
lat prowadzona jest również specjalizacja Inżynieria korozyjna na I stopniu studiów kierunku Inżynieria 
Materiałowa. Pomimo tak intensywnej działalności dydaktycznej, w ostatnim okresie czasu, zainteresowanie 
środowiska gospodarczego naszymi studentami nasila się. Związane jest to z rozwojem gospodarczym kraju 
oraz faktem, iż Politechnika Gdańska jest jedyną jednostką dydaktyczną w Polsce zajmującą się szeroko pojętą 
tematyką korozji i ochrony przed korozją. Absolwenci nasi znajdują pracę w takich obszarach gospodarki jak: 
przemysł rafineryjny, petrochemiczny, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne, biura projektowe, 
zakłady lotnicze, zagłady gazownicze, muzea itd.

Z analizy rynku pracy, oraz przeprowadzonych licznych wywiadów naszymi absolwentami i ich pracodawcami 
wynika iż coraz większe znaczenie w działalności inżynierskiej odgrywają inne niż metalowe materiały 
konstrukcyjne ( polimery, kompozyty szkło ceramika, itd.) oraz materiały o wartości historycznej. Degradacja tych 
materiałów stanowi coraz większy problem ekonomiczny i techniczny. Wobec powyższego niezbędnym jest 
istnienie kierunku studiów inżynierskich z efektami kształcenia ukierunkowanymi na przedstawione problemy..

7. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY OSIĄGANYCH PRZEZ STUDENTA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA
(określone w matrycy efektów kształcenia i kartach przedmiotów)

(określony w matrycy efektów kształcenia i kartach przedmiotów)


