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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-710 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Bezpieczeństwo procesów 
przemysłowych 

w j. angielskim Industrial Process Safety 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 7 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 - - - 

łącznie w semestrze 30 - - - 

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. 

Prowadzący zajęcia udostępnia studentom materiały prezentowane na wykładzie. 

Studenci nie mogą rejestrować obrazu i dźwięku podczas zajęć. 

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

Wykład 

Zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym albo zdalnym w zależności od aktualnie obowiązującego w PW trybu kształcenia. 

Liczba wykładów – 8. Godzinowy wymiar wykładów – 3 godz./tydz. 

Weryfikacja osiągnięć uczenia się jest dokonywana na podstawie zaliczenia pisemnego w formie testu z zadaniami typu otwartego                   
i zamkniętego. 

Studenci nie mogą korzystać z materiałów i urządzeń w trakcie zaliczania przedmiotu. 

Terminy zaliczeń i ich umiejscowienie w roku akademickim: termin I – pierwsza godzina zajęć na tydzień po zakończeniu wykładów (termin 
9-go tygodnia zajęć), termin II (poprawkowy) – pierwsza godzina zajęć na dwa tygodnie po zakończeniu wykładów (termin 10-go tygodnia 
zajęć). 

Zaliczenie pisemne jest realizowane w trybie stacjonarnym albo zdalnym w zależności od aktualnie obowiązującego w PW trybu 
kształcenia. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocenę końcową z przedmiotu ustala się na podstawie wyniku zaliczenia pisemnego, stosując następującą skalę ocen: 2 < 50%; 50% ≤ 3 < 
65%; 65% ≤ 3,5 < 75%; 75% ≤ 4 < 85%; 85% ≤ 4,5 < 90%; 5 ≥ 90%. 

W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć. 

 

 


