
Kierunek TOWAROZNAWSTWO W BIOGOSPODARCE Rok I, Sem. 2    
2019/2020 

 
Harmonogram ćwiczeń:  

Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa 
opiekun przedmiotu:  

dr hab. inż. Hanna Kowalska, prof. SGGW  

 

Data Nr grupy/godz. Temat ćwiczenia 

13.03.2020 
1 08:15-12:00 

1. Materiały inżynierskie i badania wizualne struktury  
    materiałów    mgr inż. Jakub Czyżewski 2 12:15-16:00 

20.03.2020 3 08:15-12:00 

20.03.2020 
1 08:15-12:00 

2. Badanie wytrzymałości tworzyw konstrukcyjnych 
    mgr inż. Ewelina Masiarz  

2 12:15-16:00 

13.03.2020 3 08:15-12:00 

03.04.2020 
1 08:15-12:00 

3. Właściwości materiałów w formie proszku  
   dr inż. Aleksandra Jedlińska  

2 12:15-16:00 

17.04.2020 3 08:15-12:00 

17.04.2020 
1 08:15-12:00 4. Analiza właściwości optycznych (metodyka, pomiar barwy   

   produktów o różnym stanie skupienia)   
   dr inż. Magdalena Dadan 

2 12:15-16:00 

24.04.2020 3 08:15-12:00 

24.04.2020 
1 08:15-12:00 

5. Właściwości elektryczne oraz cieplne materiałów biologicznych 
    mgr inż. Michał Bialik 

2 12:15-16:00 

03.04.2020 3 08:15-12:00 

.05.2020* 1-3 
6. Nowoczesne metody wytwarzania i badań materiałów    
    inżynierskich  cz.1-ćwiczenia wyjazdowe  
    dr. hab.  Hanna  Kowalska, prof. SGGW 

.06.2020* 1-3 
7. Nowoczesne metody wytwarzania i badań materiałów    
    inżynierskich cz. 2- ćwiczenia wyjazdowe  
   dr inż. Sabina Galus 

19.06.2020 
1 08:15-10:00 

8. Zaliczenie ćwiczeń 2 10:15-12:00 
3 12:15-14:00 

 
Ćwiczenia odbywają się w salach WTŻ w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji (bud. 
32, piętro I). 

* - Dokładny termin zajęć wyjazdowych podany będzie w późniejszym terminie. 
 
Uwaga! 

1. Obowiązuje teoretyczne przygotowanie do każdych ćwiczeń, zakres jest podany w 
gablocie, przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem ćwiczeń. 

2. Na ćwiczeniach obowiązuje ubranie ochronne 
3. Należy zapoznać się z regulaminem przebywania i realizacji ćwiczeń w salach 

laboratoryjnych i na hali półtechniki (BHP, uważne obchodzenie się ze sprzętem); 
wymagane podpisanie oświadczenia. Regulamin jest wywieszony przy wejściu do każdej 
sali laboratoryjnej i hali półtechniki oraz będzie omawiany przez prowadzącego na 
pierwszych ćwiczeniach.  



Regulamin odrabiania i zaliczenia przedmiotu 

Materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa 
 

ZASADY REALIZACJI I ODRABIANIA ĆWICZEŃ 
1. Na pierwszych zajęciach obowiązuje zapoznanie się z regulaminem przebywania i realizacji 

ćwiczeń w salach laboratoryjnych i na hali półtechniki w Katedrze Inżynierii Żywności i Org. 
Prod. oraz podpisanie związanego z tym oświadczenia. 

2. Obowiązuje obecność na ćwiczeniu w terminie wyznaczonym dla grupy. Zmiana grupy lub terminu 
może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego ćwiczenia. 

3. Do ćwiczeń należy przygotować się z materiału zalecanego przez prowadzącego. Materiały będą 
wywieszane w gablocie na I piętrze Katedry Inżynierii Żywności i Org. Prod. w budynku nr 32.  
Na ćwiczeniach przeprowadzane jest kolokwium z bieżącego tematu. Czas pisania kolokwium 
ok. 15 min. 

4. Po zrealizowaniu ćwiczenia należy przygotować sprawozdanie i przekazać prowadzącemu na końcu 
ćwiczeń lub na początku kolejnych. Brak oddanego sprawozdania oznacza 0 punktów. 

Każde sprawozdanie musi mieć stronę tytułową, na której muszą znaleźć się informacje: 
- nazwa kierunku, wydziału, rok studiów,  
- data, miejscowość 
- nazwa przedmiotu, temat ćwiczenia,  
- nazwiska wykonawcy/-ów 
- nazwisko prowadzącego  

Prowadzący może zmniejszyć liczbę punktów za brak wymaganej strony tytułowej. 
5. Przy ocenie kolokwium i sprawozdań obowiązuje system punktowy: 

- kolokwium - maksymalnie 6 pkt. 
- sprawozdanie - maksymalnie 4 pkt.  
- ponadto w zespołach 2-3-osobowych należy przygotować pracę przeglądową (0-6 pkt.) o 
objętości ok. 7 stron A4 – tematyka związana z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i 
materiałowymi. Przykładowe tematy będą podane na 1 wykładzie. Można zgłosić swój dowolny 
temat, ale musi być zatwierdzony przez wykładowcę. Wymogiem jest napisanie pracy w oparciu o 
przynajmniej 5 źródeł literaturowych, na podstawie których powstało opracowanie. Źródłami 
powinny być głównie artykuły, w tym przynajmniej 3 w języku obcym. Termin oddania prac 
upływa 27.05.2020 
- za obecność na zajęciach wyjazdowych przysługują 2 pkt. za każde zajęcia. 
 

6. Studenci realizujący ćwiczenia w salach laboratoryjnych mogą przebywać tylko w ubraniach 
ochronnych (fartuchach).  
 
 WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
W przypadku braku minimalnej liczby punktów (51%) studentowi przysługuje kolokwium wyjściowe 
z całości materiału ćwiczeniowego. 
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium wykładowego jest uzyskanie oceny dostatecznej z ćwiczeń. 
 
OCENA KOŃCOWA 
Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie punktów z ćwiczeń i kolokwium wykładowego. 
Obowiązują następujące kryteria wystawiania ocen: 
 

[%] Ocena 
0-51 ocena niedostateczna (2,0) 
51-60 ocena dostateczna (3,0) 
61-70 ocena dość dobra (3,5) 
71-80 ocena dobra (4,0) 
81-90 ocena ponad dobra (4,5) 
91-100 ocena bardzo dobra (5,0) 

 j.czyzewski@mail.ee; aleksandra_jedlinska@sggw.pl; michal.bialik@gmail.com; 
magdalena_dadan@sggw.pl; ewelinamasiarz@gmail.com; sabina_galus@sggw.pl  


