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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIUR-MSP-110 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Techniki pomiarowe mikro- 
i nanodyspersji 

w j. angielskim 
Micro and Nano-dispersion 
Measurement Techniques 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Jakub Gac, 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 IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy 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 1 - - 1 

łącznie w semestrze 15 - - 15 

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 

Wykład odbywa się w wymiarze 15 godzin na semestr. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku 
kolokwium pisanego przez studentów na ostatnim wykładzie i ocenianego zgodnie z typową skalą ocen 2-5. 

Laboratorium 

Laboratorium będzie obejmowało wykonanie pięciu ćwiczeń doświadczalnych związanych z technikami pomiarowymi aerozoli, zawiesin i 
pian. Ćwiczenia będą wykonywane w zespołach o liczebności 3-5 osób. Warunkiem dopuszczenia do wykonania ćwiczenia będzie 
pozytywne zaliczenie sprawdzianu dotyczącego podstaw teoretycznych danej metody pomiarowej. Po wykonaniu każdego ćwiczenia 
zespół będzie samodzielnie sporządzał sprawozdanie, które będzie podlegało ocenie zgodnej z typową skalą ocen 2-5. Ocena końcowa 
będzie średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń. 

Pod koniec semestru będzie wyznaczony jeden termin dodatkowy na odrobienie ćwiczeń dla osób, które nie były na jakimś ćwiczeniu ze 
względów zdrowotnych lub nie zostały do niego dopuszczone. 

 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i z laboratorium. 

 

 


