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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

IC.OBMA3 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Modelowanie układów 
rozproszonych 

w j. angielskim 
Modelling Processes with Discrete 
Phase 

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 5 Specjalność 1 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 3 0 3 0 

łącznie w semestrze 15 0 30 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. Podczas obowiązkowych zajęć 
prowadzonych w trybie zdalnym studenci mają obowiązek udostępniać swój wizerunek i głos. 

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

Wykład  

Całkowita liczba godzin wykładowych: 15 
Rozkład zajęć w semestrze: 3 godziny tygodniowo przez semestr - zajęcia prowadzone wspólnie z ćwiczeniami projektowymi (w sumie 45 
godzin w semestrze).  
Zajęcia (wykład i ćwiczenia projektowe) odbywają 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, harmonogram zajęć, 
aktualny regulamin i materiały dydaktyczne są zamieszczane na stronie zespołu zajęciowego w MS Teams. 
Zajęcia w roku ak. 2021/2022 odbywają się stacjonarnie. Forma zdalna zajęć może być wprowadzona w przypadku wprowadzenia 
zdalnego nauczania na Wydziale lub po ustaleniach prowadzącego ze studentami. 
Sposób pracy podczas zajęć: praca w grupach, zwykle 4-osobowych. Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do grupy u prowadzącego. 
Część wykładowa przedmiotu obejmuje wykłady prowadzącego zajęcia oraz referaty wygłaszane przez grupy studenckie. 
Wykład jest zaliczany wspólnie z ćwiczeniami projektowymi (ocena zintegrowana) - informacja poniżej. 

Ćwiczenia Projektowe 

Całkowita liczba godzin ćwiczeń projektowych: 30 
Rozkład zajęć w semestrze: 3 godziny tygodniowo przez semestr - zajęcia prowadzone wspólnie z wykładem (w sumie 45 godzin w 
semestrze). Więcej informacji powyżej w sekcji „Wykład”. 
Sposób pracy podczas zajęć: praca w grupach, zwykle 4-osobowych. Obowiązkiem studenta jest zapisanie się do grupy u prowadzącego. 
Podczas zajęć będą wykonywane dwa projekty: 
Projekt 1 Właściwości fazy rozproszonej i krystalizatory idealne 
Projekt 2 Krystalizatory nieidealne 
Ćwiczenia projektowe są zaliczane wspólnie z częścią wykładową (ocena zintegrowana) - informacja poniżej. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Wykład i ćwiczenia projektowe zalicza się wspólnie i wystawiana jest jedna ocena (ocena zintegrowana) z całego przedmiotu na koniec 
semestru. 
Zaliczenie przedmiotu polega na zrealizowaniu 4 zadań. Trzy pierwsze zadania wykonuje się w grupach. Czwarte zadanie to kolokwium 
pisane samodzielnie. 
 
Zadanie 1.  Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat przydzielony grupie podczas wykładów. Grupa otrzymuje ocenę za wygłoszony 
referat i ocena jest przeliczana na punkty wg skali: 

Ocena 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Punkty 6 7 8 9 10 

Obecność podczas wszystkich referatów jest obowiązkowa, tak jak podczas zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie zadania polega na 
otrzymaniu z referatu przynajmniej oceny dostatecznej. 
Zadanie 2.  Wykonanie Projektu 1. Obecność podczas wydania projektu jest obowiązkowa. Projekt jest oceniany na maksymalnie 10 
punktów. Zaliczenie zadania polega na uzyskaniu przynajmniej 6 punktów. 
Zadanie 3.  Wykonanie Projektu 2. Obecność podczas wydania projektu jest obowiązkowa. Projekt jest oceniany na maksymalnie 10 
punktów. Zaliczenie zadania polega na uzyskaniu przynajmniej 6 punktów. 
Zadanie 4.  Napisanie kolokwium dotyczącego treści wykładów, referatów oraz projektów. Podczas kolokwium można korzystać tylko z 
kalkulatorów klasycznych. W szczególności nie wolno korzystać z telefonów, smartfonów, tabletów czy notebooków; nie wolno korzystać 
z notatek i innych pomocy dydaktycznych. Kolokwium jest oceniane na maksymalnie 50 punktów. Zaliczenie zadania polega na uzyskaniu 
przynajmniej 26 punktów. Termin i miejsce zaliczenia zostaną uzgodnione ze studentami podczas zajęć. 
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W przypadku niezaliczenia zadania, zadanie można 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 w MS Teams. Należy zaliczyć wszystkie cztery zadania. Ocena z przedmiotu wynika z sumy 
punktów uzyskanych podczas zaliczenia zadań. Ocena z przedmiotu przyznawana jest na podstawie skali: 

Punkty 0-40,5 41,0-48,5 49,0-56,5 57,0-64,5 65,0-72,5 73,0-80,0 
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. 

 

 


