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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-H207 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Podstawy zarządzania 

w j. angielskim Fundamentals of Management 

Kierownik przedmiotu dr inż. Bolesław Szomański 

Jednostka prowadząca WAiNS PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu Obieralny HES 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. 

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

 

Ćwiczenia audytoryjne 

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i może być sprawdzana. Dopuszczalny limit nieobecności nieusprawiedliwionych – dwie 
nieobecności. Dopuszczalny limit nieobecności usprawiedliwionych – trzy nieobecności. 

Zaliczenie ćwiczeń: ocena ćwiczeń, wykonywanych w zespołach 2-3 osobowych w trakcie zajęć, w skali punktowej, przeprowadzenie 
jednego kolokwium ocenianego w skali punktowej.  

Ocena końcowa obejmuje ocenę z kolokwium przeprowadzanego na koniec zajęć oraz ocenę z wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń, 
zakres oceny 2-5. 

Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny >=3 z kolokwium oraz ze wszystkich ćwiczeń łącznie (ćwiczenia oceniane są w skali 
punktowej – o zaliczeniu decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich ćwiczeń). 

W trakcie zaliczeń dopuszcza się używanie prostych kalkulatorów. 

Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny, ale 
nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego sprawdzianu. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student może przystąpić do zaliczenia poprawkowego według ustalonego przez prowadzącego 
harmonogramu. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Przedmiot uznaje się za zaliczony jeśli zarówno ocena z kolokwium końcowego jak i ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć >=3; ocena z 
przedmiotu jest obliczana zgodnie z formułą: 0,6 * ocena z ćwiczeń + 0,4* ocena z kolokwium.  
(warunki, których spełnienie jest wymagane do zaliczenia przedmiotu, sposób określenia oceny końcowej, zasady powtarzania 
poszczególnych typów zajęć i przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce). 

 

 


