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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-OB23 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Problemy bezpieczeństwa 
procesowego w reaktorach 
chemicznych 

w j. angielskim 
Safety Problems in Chemical 
Engineering 

Kierownik przedmiotu dr inż. Michał Lewak 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 3 lub 5 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obieralny 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. 

Studenci nie mogą rejestrować obraz i dźwięk podczas zajęć. 

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

Wykład 

W ramach przedmiotu odbywa się 15 wykładów po dwie godziny każdy, przy czym obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku obrony projektu wykonanego przez studenta. 

W pierwszym terminie studenci otrzymują projekt, który wykonują w grupach maksymalnie pięcioosobowych. 

Niezaliczenie projektu w pierwszym terminie powoduje, że student musi wykonać inny projekt w drugim terminie, w którym każdy student 
wykonuje projekt samodzielnie.  

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Zaliczenie przedmiotu odbywa się po przez wykonanie i obronę projektu. 

Rozwiązany projekt powinien być oddany najpóźniej 14 dni (w tym dni wolne od pracy) od daty wydania projektu. 

Obrona projektu odbywa się ustnie w wyznaczonym terminie dla każdej z grup oddzielnie. 

Każdy projekt składa się z trzech części, które oceniane są po 10pkt każda. W sumie studenci za projekt zdobywają 30pkt. 

Skala ocen ustalona jest następująco <15pkt-2; 15-18pkt-3.0; 19-21pkt-3,5; 22-24pkt-4,0 ;25-27pkt-4,5; 28-30pkt-5,0. 

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

 

 


