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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPN-MSP-204 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Modelowanie komputerowe 
w projektowaniu materiałów 

w j. angielskim 
Computer Modeling in Materials 
Design 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski 

Jednostka prowadząca WIM PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność IPN 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - - - 2 

łącznie w semestrze - - - 30 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Wymagane przedmioty poprzedzające: Technologia informacyjna, Informatyka.  

I.2. Zalecane przedmioty poprzedzające: Sprężystość materiałów, Metody komputerowe w inżynierii materiałowej. 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. 
Zapoznanie studentów z podstawami metod modelowania komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem metody 
elementów skończonych i możliwościami jej zastosowania w praktyce naukowej i inżynierskiej w obszarze inżynierii 
materiałowej. 

 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.4. Laboratorium 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Numeryczne metody rozwiązywania złożonych problemów matematycznych. 4 

2. Metoda elementów skończonych. 4 

3. Tworzenie i optymalizacja modeli. 4 

4. Zagadnienia mechaniczne i termiczne. 4 

5. Wykorzystanie symetrii układu. 4 

6. Układy izotropowe. 3 

7. Transport ciepła. 3 

8. Modelowanie materiałów hiperelastycznych. 4 
 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 
K2_W02 
K2_W09 

I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Student zna podstawy metod modelowania komputerowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem metody elementów skończonych. 

K 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 
K2_U01 
K2_U04 

I.P7S_UW.o 
III.P7S_UW.o 

P7U_U 

Na podstawie wiedzy nabytej w trakcie zajęć lub przeprowadzonej analizy 
literatury fachowej student potrafi zastosować metody modelowania 
komputerowego w procesie projektowania materiałów o zadanych 

właściwościach. 

K 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K03 
I.P6S_KO 

P6U_K 
Potrafi myśleć i działać samodzielnie proponując rozwiązania 

alternatywne. 
SP, K 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek, Wytrzymałość Konstrukcji TOM II, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2004. 
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VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 10 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

45 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 15 

Sumaryczny nakład pracy studenta 90 

Liczba punktów ECTS 3 
 


