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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-711 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Projektowanie procesów 
rozdzielania 

w j. angielskim Design of Separation Processes 

Kierownik przedmiotu dr inż. Mariusz Zalewski 

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 

45 
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 

 
Brak wymagań wstępnych. Studenci nie mogą rejestrować obraz i dźwięk podczas zajęć. 
 

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

Ćwiczenie projektowe 

Obecność na ćwiczeniach projektowych, na których ma miejsce wprowadzenie do projektu nie jest obowiązkowe. Obecność jest 
obowiązkowa na zaliczeniu projektu.  

1.    Studenci są zobowiązani do wykonania 4 projektów i opanowania związanego z nimi materiału teoretycznego.  

2.    Objaśnienie wprowadzające do projektu i wydanie projektów odbywa się w czasie zajęć projektowych.  

3.    Studenci są podzieleni na grupy. Każda grupa, każdy projekt zalicza u innego prowadzącego. 

4.    Zaliczenie każdego projektu (sprawdzenie samodzielności wykonania projektu i opanowania odpowiedniego materiału 
teoretycznego) odbywa się w terminie przewidzianym harmonogramem. Zaliczenie to odbywa się jednorazowo i jest 
punktowane w skali od 0 do 10 punktów. W przypadku nieusprawiedliwionego nieoddania projektu lub niezgłoszenia się na 
jego zaliczenie w terminie przewidzianym harmonogramem student otrzymuje 0 punktów. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocena z ćwiczeń projektowych wystawiana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów według następującej skali: 

Punkty                          Ocena 
21 – 24                            3.0 
25 – 28                            3.5 
29 – 32                            4.0 
33 – 36                            4.5 
37 – 40                            5.0. 

 

 


