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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-106   
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Projektowanie procesów 
przemysłowych 

w j. angielskim Process designing 

Kierownik  przedmiotu dr inż. Wojciech Orciuch 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IPP 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

75 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

6 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 1 0 4 0 

łącznie w semestrze 15 0 60 0 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Wymagania wstępne: umiejętność rozwiązywania problemów obliczeniowych w Matlabie i Excelu.  
Przedmiot jest prowadzony wspólnie z biurem projektowym. Część treści prezentowanych podczas zajęć ma charakter poufny, związany 
z własnością biura projektowego. Studenci nie mogą rejestrować dźwięku ani obrazu podczas zajęć, nie mają prawa rozpowszechniania 
materiałów dydaktycznych. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 
 

Wykład 

Całkowita liczba godzin: 15 
Rozkład zajęć w semestrze: 6 godzin tygodniowo - zajęcia prowadzone są wspólnie z ćwiczeniami projektowymi (w sumie 75 godzin w 
semestrze). Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub zdalnie na platformie MS Teams w zależności od aktualnego trybu realizacji zajęć w 
Uczelni lub decyzji Dziekana. Przed pierwszymi zajęciami prowadzący tworzy zespół zajęciowy w MS Teams na podstawie listy zajęciowej 
w USOS. Regulaminy, harmonogramy, podział na grupy, materiały wykładowe i projektowe, oceny i inne dokumenty i informacje są 
publikowane na stronie zespołu zajęciowego w MS Teams. 
Wykład jest zaliczany wspólnie z ćwiczeniami projektowymi - informacja poniżej. 

Ćwiczenia Projektowe 

Całkowita liczba godzin: 60 
Rozkład zajęć w semestrze: 6 godzin tygodniowo - zajęcia prowadzone wspólnie z wykładem (w sumie 75 godzin w semestrze) 
Sposób pracy podczas zajęć: praca w grupach, zwykle 5-osobowych. Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do grupy u prowadzącego. 
Podczas zajęć wykonywany będzie projekt procesowy. Grupy będą prezentowały swoje postępy w wykonywaniu projektu w formie 
referatów podczas zajęć. 
Ćwiczenia projektowe są zaliczane wspólnie z częścią wykładową - informacja poniżej. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Wykład i ćwiczenia projektowe zalicza się wspólnie i wystawiana jest jedna ocena z całego przedmiotu na koniec semestru. 
Zaliczenie przedmiotu, wspólnie wykładu i ćwiczeń projektowych, polega na zrealizowaniu 2 zadań. Zadania wykonuje się w grupach. 
Podczas 3 pierwszych tygodni semestru zostanie ustalony wspólnie ze studentami harmonogram realizacji przedmiotu. Obecność podczas 
wykładów jest nieobowiązkowa. Obecność podczas referatów studenckich, wspólnych konsultacji, zaliczenia projektu jest obowiązkowa. 
Udział w konsultacjach indywidualnych jest nieobowiązkowy. 
 
Zadanie 1. Wykonanie projektu wybranego procesu jednostkowego i prezentacja projektu podczas zajęć. Zadanie to jest oceniane na 
maksymalnie 10 punktów. Zaliczenie zadania polega na uzyskaniu przynajmniej 6 punktów. 
Zadanie 2. Wykonanie projektu procesowego i jego grupowe zaliczenie ustne. Podczas zaliczenia sprawdzana też będzie znajomość 
wiedzy przekazanej podczas wykładów. Zadanie to jest oceniane na maksymalnie 40 punktów. Zaliczenie zadania polega na uzyskaniu 
przynajmniej 21 punktów. 
 
W przypadku niezaliczenia zadania, można je raz poprawiać w terminie ustalonym z prowadzącym, jednak nie później niż 14 dni od daty 
zakończenia realizacji zadania. Oceny z zadań są wystawiane w ciągu tygodnia od zakończenia realizacji zadania przez studenta. Oceny są 
udostępniane na stronie zespołu zajęciowego w MS Teams. Należy zaliczyć wszystkie dwa zadania. Ocena z przedmiotu wynika z sumy 
punktów uzyskanych podczas zaliczenia zadań. Ocena z przedmiotu przyznawana jest na podstawie skali: 

Punkty 0-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

W razie konieczności powtarzania zajęć w kolejnym roku akademickim wymagane jest ponowne zaliczenie wszystkich zadań. 

 

 


