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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICBIN-MSP-103 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Bioprocesy 

w j. angielskim Bioprocess Engineering 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność Bioinżynieria 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
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 mogą rejestrować obraz i dźwięk podczas zajęć bez prawa rozpowszechniania nagrań. 

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

Wykład 

1. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa i nie jest kontrolowana 

2. Prezentacje nie są udostępniane studentom, lecz możliwe jest robienie zdjęć w trakcie wykładu. Zdjęcia nie mogą być udostępniane 
osobom trzecim 

3. Prowadzący nie wyraża zgody na filmowanie wykładu.  

4. Weryfikacja zdobytej wiedzy odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego. 

5. Na wniosek studentów możliwe jest zorganizowanie egzaminu w terminie zerowym.  

6. Wyniki egzaminu przekazywane są studentom drogą elektroniczną. 

7. Egzamin obejmuje zarówno tematy teoretyczne jak i zadania. Student na egzaminie może korzystać jedynie z własnego kalkulatora. 

8. Na egzaminie studenci nie mogą korzystać z notatek, podręczników ani żadnych nośników elektronicznych. 

9. W sesji egzaminacyjnej (sesja letnia, 2 terminy) studenci mogą przystępować do egzaminu w obu terminach. 

10. Do egzaminu poprawkowego (sesja jesienna, 1 termin) mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali wcześniej ocenę 
niedostateczną lub byli nieobecni na egzaminach sesji letniej. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (powyżej 6.0 pkt przy max. 12.0 pkt).  

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

 

 


