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Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

AKTS

Polimer Kimyası

KIM313

5

2+0

4,0

Birim Bölüm

Kimya - Lisans ()

Amaç

Polimerler günlük yaşantımızın her alanında kullanılan plastik,
kauçuk,sentetik lif, boyalar ve yapıştırıcılar gibi malzemelerin temel
girdisidir. Öğrencilere, polimerlerin sentezi, fiziksel ve kimyasal özellikleri,
mol kütlelerinin tayini hakkında bilgi vererek, bu özelliklerin analizini
yapabilme yeteneği kazandırmak

Ders İçeriği

Polimerleri ile ilgili kavramlar, tarihçesi ve gelişimi, polimerlerin
stereokimyası, camsı geçiş sıcaklığı, kristalinite, polimerlerin
çözünürlüğü,mol kütlesi tayin yöntemleri.Basamaklı polimerizasyon, radikalik
polimerizasyon, iyonik polimerizasyon ve kınetikleri. Kopolimerizasyon

ÖĞRENME
ÇIKTISI
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Ders İş Yükü / Ölçme Değerlendirme

Çalışma Türü / Öğretim Metotlar

Süresi (Saat)

Sayısı

Program Çıktıları
1

Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal veya
uluslararası üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma-geliştirme çalışmalarını
yapabilme becerisine sahip olmak

2

Fen Bilimleri ve Kimya dalları ile ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uygulamalı
araştırma projeleri geliştirebilme becerisine sahip olmak

3

Kimya uygulama alanında gerekli metod ve teknikleri uygulayabilmek, ilgili cihazları etkin olarak
kullanabilme becerisi; alanıyla ilgili bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olmak

4

Bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkın olmak

5

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini
belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek

6

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek

7

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisine sahip olmak

8

Bilgiye erişebilme ve veri tabanlarını kullanabilme becerisine sahip olmak

9

Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek ve en az bir yabancı dil bilgisine
sahip olmak

10

Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilmek

11

Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçli olmak

12

Çağın sorunlarının farkında olmak

13

Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve
bilimsel etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak

Ders: http://ebs.bilecik.edu.tr/pdf/dersbilgigetir/208745

