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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

IC.IK709 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Zasady tworzenia technologii 
przemysłowych 

w j. angielskim 
Rules for Industrial Technologies 
Desing 

Kierownik  przedmiotu dr inż. Wojciech Orciuch 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 7 Specjalność 1 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 3 0 0 0 

łącznie w semestrze 30 0 0 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 

Brak wymagań wstępnych. Studenci mogą rejestrować obraz i dźwięk podczas zajęć zdalnych pod warunkiem udostępniania własnego 
wizerunku na nagraniu. Studenci nie mają prawa rozpowszechniania zarejestrowanych nagrań. 

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

Wykład 

Całkowita liczba godzin: 30  
Rozkład zajęć w semestrze: 3 godziny tygodniowo przez pierwszych 10 tygodni siódmego semestru.  
Wykład odbywa się stacjonarnie lub zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. Zespół zajęciowy w MS Teams tworzy prowadzący 
na podstawie listy studentów w USOS najpóźniej w pierwszym tygodniu semestru. Po tym terminie studenci mogą zgłaszać chęć 
dołączenia do zespołu e-milowo do prowadzącego. Wszelkie informacje organizacyjne, aktualny regulamin i materiały dydaktyczne są 
zamieszczane na stronie zespołu zajęciowego w MS Teams.  
Zajęcia i egzaminy w roku ak. 2021/2022 odbywają się stacjonarnie. Forma zdalna zajęć lub egzaminu może być wprowadzona w 
przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania na Wydziale lub po ustaleniach prowadzącego ze studentami. 
Sposób weryfikacji osiągania efektów kształcenia: Egzamin ma formę pisemną, odbywa się podczas sesji egzaminacyjnej oraz w terminie 
„zerowym”. Składa się z pytań teoretycznych i zadań obliczeniowych. Trwa 90 min.  
Egzaminy organizowane są trzykrotnie w ciągu roku akademickiego, dwa razy w sesji zimowej i raz w poprawkowej sesji wrześniowej.  
Dodatkowo, każdy student zapisany na zajęcia może przystąpić do egzaminu w terminie "zerowym", który jest organizowany w 
porozumieniu ze studentami bezpośrednio po zakończeniu wykładów. Przystąpienie do egzaminu "zerowego" nie powoduje 
wykorzystania jednego z trzech terminów, do których student ma prawo podczas sesji egzaminacyjnych. 
W przypadku egzaminu w trybie zdalnym odpowiedzi na pytania i zadania egzaminacyjne odsyła się na adres e-mailowy prowadzącego w 
ciągu 5 minut od zakończenia egzaminu. Razem z odpowiedziami, każdy student jest zobowiązany przysłać w formie skanu/zdjęcia 
wypełnione i podpisane Oświadczenie studenta, którego wzór znajduje się w MS Teams. Wyniki egzaminu są udostępniane na stronie 
zespołu zajęciowego w MS Teams w ciągu 6 dni od daty egzaminu.  

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Podczas egzaminu student otrzymuje kartę zawierającą pytania i zadania egzaminacyjne wraz z informacją o maksymalnej liczbie 
punktów, jaką można uzyskać za odpowiedź na każde pytania/zadanie. Aby zdać egzamin należy uzyskać w sumie ponad 50% punktów z 
odpowiedzi na pytania i zadania. Ocena końcowa wynika z proporcjonalnej zamiany liczby punktów na ocenę. 

 

 


