
Data wydruku: 20.02.2017 15:43:46 Strona 1 z 4

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny
NAZWA KIERUNKU: Korozja
POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopnia

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
(ogólnoakademicki, praktyczny)

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

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA:

mgr
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)

100.0% - 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)

100.0% - Dziedzina nauk technicznych
Inżynieria materiałowa
Technologia chemiczna

3. CELE KSZTAŁCENIA:

Studia drugiego stopnia na kierunku Korozja ma na celu przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu 
problematyki: eksploatacji, konserwacji i ochrony przed korozją, dotyczących różnych gałęzi 
przemysłu. Specjaliści wykształceni na kierunku Korozja będą posiadali wiedzę z zakresu inspekcji 
powłok malarskich oraz systemów ochrony katodowej.

 

4. SYLWETKA ABSOLWENTA:

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

5. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Symbol* WIEDZA Odniesienie do 

charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K7_W01 posiada wiedzę w dziedzinie nauki o materiałach, w 

zakresie niezbędnym do opisu i rozumienia zależności 
pomiędzy składem chemicznym a własnościami 
fizycznymi

P7S_WG T

K7_W02 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie korozji i 
degradacji materiałów, zna specyficzne formy 
oddziaływań korozyjnych, ich mechanizm i metody 
zapobiegania

P7S_WG 
P7S_WK

T
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Symbol* WIEDZA Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K7_W03 zna i potrafi zaprojektować technologie zabezpieczeń 

przeciwkorozyjnych konstrukcji metalowych, zna 
podstawowe kryteria doboru materiałów, formy 
monitorowania korozji i zasady stosowania inhibitorów

P7S_WG T

K7_W04 zna metody pomiarowe właściwe do badań 
korozyjnych, potrafi się nimi posługiwać, poprawnie je 
dobierać do istniejących potrzeb oraz interpretować 
wyniki

P7S_WG T

K7_W05 zna aspekty eksploatacji, konserwacji i ochrony przed 
zniszczeniem materiałów niemetalowych, w tym 
obiektów archeologicznych

P7S_WG T

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

P7U_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:
K7_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

P7S_UU 
P7S_UW

T

K7_U02 potrafi określić kierunki dalszego rozwoju i zrealizować 
proces samokształcenia w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych

P7S_UU 
P7S_UW

T

K7_U03 potrafi postawić hipotezę badawczą, zaprojektować 
eksperyment niezbędny do jej potwierdzenia oraz 
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami 
pomiarowymi, terenowymi oraz laboratoryjnymi.

P7S_UO 
P7S_UW

T

K7_U04 rozpoznaje i potrafi scharakteryzować poszczególne 
zjawiska korozyjne, dokonuje analizy różnych form 
degradacji i potrafi określić wpływ różnych czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych na jej stopień

P7S_UW T

K7_U05 potrafi dokonać szczegółowej analizy uzyskanych 
wyników, oraz dokonać ich opracowania w postaci 
raportu technicznego lub prezentacji, również w języku 
angielskim

P7S_UK 
P7S_UW

T

K7_U06 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
projektowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, 
w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Stosuje 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

P7S_UO 
P7S_UU 
P7S_UW

T

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

P7U_U  
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Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
* 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* KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK

Obszar 
kształcenia**Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego/drugiego 

stopnia:
K7_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

P7S_KO 
P7S_KR

T

K7_K02 potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne 
role, potrafi ocenić czasochłonność zadania oraz 
kierować małym zespołem w sposób zapewniający 
realizację zadania w założonym terminie

P7S_KK T

K7_K03 ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów 
i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu 
na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje

P7S_KK 
P7S_KR

T

K7_K04 ma świadomość swej roli społecznej jako absolwenta 
uczelni technicznej, ma świadomość ważności 
przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania 
różnorodności poglądów

P7S_KO 
P7S_KR

T

K7_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie celu lub innych 
zadań, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu

P7S_KK 
P7S_KR

T

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

P7U_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 kursy podyplomowe na terenie całego kraju: 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)


