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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPP-MSP-101 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Projektowanie reaktorów 
chemicznych 

w j. angielskim Design of Chemical Reactors 

Kierownik przedmiotu dr. inż. Jan Krzysztoforski 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IPP 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

6 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 - 4 - 

łącznie w semestrze 30 - 60 - 

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 dźwięk podczas zajęć bez prawa rozpowszechniania nagrań.  

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (30 h) i projektów (60 h). 

Ocena z przedmiotu jest oceną zintegrowaną. 

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

Wykład 

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (15 wykładów po 2 godziny).  

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.  

Weryfikacja osiągnięć efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku egzaminu pisemnego, którego terminy wyznaczane są w 
sesjach egzaminacyjnych: letniej i jesiennej. W letniej sesji egzaminacyjnej wyznaczane są dwa terminy, w sesji jesiennej – 1 termin. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie projektów.  

Egzamin pisemny trwa 1 h 45 min. Do rozwiązania są trzy problemy – każdy oceniany w skali od 0 do 15 punktów, co pozwala uzyskać 
maksymalnie 45 punktów. Aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 23 punkty. Stosowana skala ocen z egzaminu pisemnego: 

<23,0 – 27,5) 3,0 
<27,5 – 32,0) 3,5 
<32,0 – 36,5) 4,0 
<36,5 – 41,0)  4,5 
<41,0 – 45,0> 5,0 

Podczas egzaminu pisemnego można korzystać jedynie z klasycznego kalkulatora. 

Ćwiczenia projektowe 

Studenci wykonują trzy projekty.  

Każdy projekt wydawany jest na tzw. wykładzie wprowadzającym do projektu.  

Na wykonanie projektu student ma dwa tygodnie.  

Za każdy projekt student może uzyskać maksymalnie 10 punktów: 3 punkty z wykonania projektu (przy czym za każdy nieusprawiedliwiony 
dzień opóźnienia w oddaniu projektu odejmowany jest 1 punkt – łącznie odejmowane jest jednak nie więcej niż 3 punkty) i 7 punktów z 
obrony projektu. 

Obrona projektu polega na rozwiązaniu problemu związanego tematycznie z projektem oraz odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu 
wykonania projektu i pytania sprawdzające znajomość teorii.  

W trakcie obrony można korzystać z klasycznego kalkulatora.  

W przypadku nieprzystąpienia do obrony projektu w wyznaczonym terminie (z powodu choroby lub wypadku losowego) można będzie się 
umówić na nowy termin obrony po okazaniu zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia o powodzie nieobecności.  
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Skala ocen z projektów: 

<16 – 19) 3,0 
<19 – 22) 3,5 
<22 – 25) 4,0 
<25 - 28)  4,5 
<28 – 30> 5,0 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu i z projektów.  

Ocena zintegrowana obliczana jest na podstawie punków uzyskanych z projektów (maksymalnie 30 punktów) i z egzaminu pisemnego 
(maksymalnie 45 punktów).  

Maksymalnie można uzyskać 75 punktów, a minimalna liczba punktów zaliczająca cały przedmiot (przy spełnieniu warunku zaliczenia obu 
części) to 39 punktów.  

Stosowana skala ocen: 

<39,0 – 46,5) 3,0 
<46,5 – 54,0) 3,5 
<54,0 – 61,5) 4,0 
<61,5 – 69,0)  4,5 
<69,0 – 75,0> 5,0 

W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym jeśli zostały 
zaliczone projekty, to powtórzeniu podlega jedynie część wykładowa (egzamin pisemny).  

 

 


