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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICBIN-MSP-205 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Laboratorium bioprocesów 

w j. angielskim Laboratory of Bioprocess 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność Bioinżynieria 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

6 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - - - 6 

łącznie w semestrze - - - 90 

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. 

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

Laboratorium 

1. Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z harmonogramem przedstawionym na początku zajęć. 

2. Składy zespołów oraz terminy wykonywania poszczególnych ćwiczeń określa harmonogram wywieszony przed laboratorium. 

3. Instrukcje do ćwiczeń są przesyłane e-mailem przez kierownika laboratorium. 

4. Poszczególne ćwiczenia wykonywane są według harmonogramu danego ćwiczenia. 

5. Studenci wykonują ćwiczenie ściśle według procedury wykonania ćwiczenia. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z osobą      
prowadzącą dane ćwiczenie. 

6. Studenci dopuszczani są do wykonywania ćwiczenia dopiero po zaliczeniu wstępnego sprawdzianu (ustnego lub pisemnego). 

7. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium (student może korzystać z kalkulatora, kolokwium wypełniane 
jest długopisem). Kolokwium odbywa się po zakończeniu zajęć laboratoryjnych w terminie ustalonym przez kierownika laboratorium. 

8. Kolokwium składa się z części obejmujących materiał poszczególnych ćwiczeń. Każda część kolokwium jest oceniana w skali 0÷1. 
Ocena poniżej 0,5 jest negatywna. 

9. Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu końcowego jest oddanie, jeden tydzień po zakończeniu ćwiczenia, poprawnie wykonanego 
sprawozdania. Cała grupa oddaje wspólne sprawozdanie. Sprawozdanie jest oceniane w skali 0÷1. 

10. Grupa ma prawo do jednokrotnej poprawy źle wykonanego sprawozdania. W tym przypadku grupa ma jeden tydzień od daty 
zwrócenia sprawozdania na oddanie sprawozdania poprawionego. 

11. Ocena wystawiana jest indywidualnie każdemu studentowi. 

12. Do zaliczenia zajęć wymagane jest wykonanie oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych harmonogramem. 

13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student ma możliwość zaliczenia ćwiczenia w terminie dodatkowym ustalonym z 
kierownikiem laboratorium. 

14. Niedotrzymanie terminów z punktu 9 i 10, źle wykonana poprawa zwróconego sprawozdania lub nieusprawiedliwiona nieobecność 
podczas ćwiczenia lub kolokwium automatycznie powoduje brak możliwości zaliczenia danego ćwiczenia. 

15. Studenci mają prawo do jednokrotnej poprawy każdej z części negatywnie ocenionego kolokwium końcowego. Kolokwia ocenione 
pozytywnie nie mogą być poprawiane. 

16. Ocenę laboratorium określa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za wszystkie ćwiczenia wg następującej skali: <6 pkt – 2,0; 
6,0÷7,1 – 3,0; 7,2÷8,3 – 3,5; 8,4÷9,5 – 4,0; 9,6÷10,7 – 4,5;10,8÷12,0 – 5,0. 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z każdej części kolokwium oraz sumarycznej liczby punktów równej 
lub wyższej 6.0.  

 

 

 


