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Regulamin przedmiotu 

Kod przedmiotu 1070-ICIUR-MSP-111 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Modelowanie procesów w 
układach rozproszonych 

w j. angielskim 
Modelling Processes with Discrete 
Phase 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Rafał Przekop 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy 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 1 - 2 - 

łącznie w semestrze 15 - 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 obrazu i dźwięku podczas zajęć. Przedmiot jest  

realizowany formie wykładu (15 godz.) i projektu (30 godz.) z zastosowaniem łącznej oceny końcowej. 

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

Wykład 

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (15 wykładów po 1 godz.), na którym obecność nie jest obowiązkowa. Weryfikacja 
osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie dwóch kolokwiów, każde oceniane na maksymalnie 25 punktów. Po 
zakończeniu wykładów w semestrze letnim organizowany jest dodatkowy termin zaliczenia, dla osób chcących uzyskać wyższą ocenę 
obejmujący całość materiału wykładowego, oceniane na maksymalnie 50 punktów. Przystąpienie do dodatkowego terminu zaliczenia 
jest równoznaczne ze zgodą, że ostateczna ocena zostanie wystawiona na podstawie jego wyniku. Podczas kolokwiów studenci nie 
mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych. 

Warunkiem zaliczenia części wykładowej przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianów pisemnych zgodnie ze skalą 

ocen:  

<26 pkt –2,0; 26-30 pkt. – 3,0; 31-35 pkt. – 3,5; 36-40 pkt. –4,0; 41-45 pkt. –4,5; 46-50 pkt. – 5,0.  
Ćwiczenia projektowe 

Program zajęć projektowych obejmuje wykonanie 5 zadań związanych z numerycznym modelowaniem układów rozproszonych oraz 
ustnym zaliczeniu. Postępy w wykonywaniu zadania są na bieżąco konsultowane przez prowadzącego. Dopuszcza się dwie 
nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach projektowych. Terminy wydania zadań i wprowadzenia oraz zaliczeń zadań określa 
harmonogram ogłaszany na pierwszych zajęciach. Każde zadanie oceniane jest na maksymalnie 10 punktów.  
części laboratoryjnej określa się zgodnie ze skalą ocen: <26 pkt –2,0; 26-30 pkt. – 3,0; 31-35 pkt. – 3,5; 36-40 pkt. –4,0; 41-45 pkt. –4,5; 
46-50 pkt. – 5,0, Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 3 punktów z każdego z zadań. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z części wykładowej i laboratoryjnej. Ocenę końcową z przedmiotu 
Modelowanie Procesów w Układach Rozproszonych stanowi średnia ważona ocen uzyskanych z części wykładowej i laboratoryjnej, przy 
czym waga oceny z części wykładowej wynosi 0,33, zaś z części projektowej - 0,67. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu 
konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym okresie zaliczeniowym. 

 

 


