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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-704 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Procesy rozdzielania 

w j. angielskim Separation Processes 

Kierownik przedmiotu prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 

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)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 3 - - - 

łącznie w semestrze 45 - - - 

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 

Znajomość matematyki (równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe oraz równania różnicowe), fizyki, chemii fizycznej, termodynamiki 
procesowej, kinetyki procesowej oraz procesów podstawowych. 

Nie jest dozwolone rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć. 

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

Wykład 

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. 

Do egzaminu mogą przystępować studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia projektowe. Egzamin jest dwuczęściowy (pisemny i ustny). 
Podczas egzaminu ustnego student korzysta wyłącznie z kartki papieru i długopisu, a podczas egzaminu pisemnego korzysta wyłącznie 
z kartki papieru, długopisu i kalkulatora. 

Wyniki egzaminu z części pisemnej przekazywane są do wiadomości studentów w dniu egzaminu u prowadzącego przedmiot. 

Wyniki egzaminu z części ustnej student poznaje bezpośrednio po zakończeniu tej części egzaminu. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Do egzaminu mogą przystępować studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia projektowe (otrzymali co najmniej 21 punktów). 

Egzamin jest dwuczęściowy (pisemny i ustny). 

Podczas egzaminu ustnego student korzysta wyłącznie z kartki papieru i długopisu, a podczas egzaminu pisemnego korzysta wyłącznie 
z kartki papieru, długopisu i kalkulatora. 

Z egzaminu są zwolnieni studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia projektowe z przedmiotu Projektowanie procesów rozdzielania na ocenę 5.0 
i uzyskują ocenę 5.0 z przedmiotu Procesy rozdzielania. 

Studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia projektowe z przedmiotu Projektowanie procesów rozdzielania na ocenę co najmniej 4.0 mogę być 
zwolnieni z egzaminu pisemnego z oceną uzyskaną z ćwiczeń projektowych. 

Egzamin pisemny stanowi weryfikację opanowania materiału teoretycznego i umiejętności obliczeń. 

Do egzaminu ustnego mogą przystępować studenci, którzy mają zaliczony egzamin pisemny.  

Z egzaminu ustnego są zwolnieni studenci, którzy zdali egzamin pisemny na ocenę 5.0. Uzyskują ocenę 5.0 z przedmiotu Procesy 
rozdzielania. 

 


