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                                                               Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIUR-MSP-216 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Laboratorium oczyszczania cieczy 

w j. angielskim Laboratory of Liquid Purification 

Kierownik  przedmiotu dr inż. Agata Penconek 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

Ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy  polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

4 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - - - 4 

łącznie w semestrze - - - 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 formalnych wymagań wstępnych. 

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

Laboratorium 

1. Program zajęć laboratoryjnych obejmuje wykonanie w podgrupach 10 ćwiczeń laboratoryjnych. 
2. Składy zespołów oraz terminy wykonywania poszczególnych ćwiczeń w danym roku akademickim określa „Harmonogram zajęć 

laboratoryjnych”. 
3. W czasie przebywania w laboratorium obowiązuje instrukcja ogólna BHP oraz wskazania szczegółowe zamieszczone                         

w instrukcjach wykonania ćwiczeń. Znajomość instrukcji ogólnej potwierdza student własnoręcznym podpisem przed 
rozpoczęciem zajęć w laboratorium. 

4. Instrukcje ćwiczeń są przekazywane studentom przez kierownika laboratorium najpóźniej na tydzień przed terminem 
ćwiczenia. Instrukcja do ćwiczenia zawiera podstawowe informacje teoretyczne dotyczące tematyki oraz sposobu wykonania 
danego ćwiczenia. 

5. Warunkiem dopuszczenia studenta do ćwiczenia jest oddanie sprawozdania z wykonania poprzedniego ćwiczenia                       
oraz zaliczenie ustnego sprawdzianu wstępnego, którego zakres obejmuje treść instrukcji do aktualnie wykonywanego 
ćwiczenia. 

6. Zespół wykonujący ćwiczenie ponosi odpowiedzialność za stan i sprawność aparatury przeznaczonej do wykonywania 
ćwiczenia, jeżeli powstałe niesprawności są wynikiem oczywistych zaniedbań lub nieprzepisowych działań z jego strony. 

7. Zakres sprawozdanie końcowego określa prowadzący po wykonaniu ćwiczenia. 
8. Niewykonanie więcej niż dwóch z wymaganej liczby ćwiczeń powoduje niezaliczenie Laboratorium oczyszczania cieczy. 
9. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, po uzyskaniu akceptacji prowadzącego ćwiczenia, możliwe jest wcześniejsze 

odrobienie ćwiczenia w semestrze, w którym realizowane jest laboratorium. 
10. Spóźnienie na ćwiczenia więcej niż 10 minut traktowane jest jako nieobecność. Dopuszcza się jednokrotne spóźnienie na 

ćwiczenia. Kolejne spóźnienie na ćwiczenia powoduje obniżenie oceny końcowej z laboratorium o pół stopnia. 
11. Na koniec zajęć laboratoryjnych przeprowadza się kolokwium końcowe obejmujące wszystkie wykonane ćwiczenia. 
12. Podczas kolokwium studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń. 
 

Sprawozdanie 
1. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia grupa lub indywidualnie studenci przedstawiają przed przystąpieniem do następnego ćwiczenia, 
2. Sprawozdanie wykonane na papierze formatu A4 powinno zawierać: 
                   -          imię i nazwisko studenta lub studentów, wykonujących ćwiczenie i sprawozdanie, 
                   -          adres mailowy do kontaktu, 
                   -          datę wykonania ćwiczenia, 
                   -          temat ćwiczenia, 
                   -          wyniki pomiarów na znormalizowanym formularzu, 
                   -          obliczenia i ich zestawienia, wykresy, schematy, podsumowania i wnioski oraz odpowiedzi na problemy zadane przez 
                               Prowadzącego. 
3. Sprawozdanie oceniane jest w skali 0-2 pkt. 
4. Każde skierowanie sprawozdania do poprawy skutkuje obniżeniem o 0,5 pkt maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za                
sprawozdanie. 
5. W przypadku skierowania sprawozdania do poprawy, termin jego oddania należy uzgodnić z prowadzącym. Termin nie może być dłuższy 
niż 1 tydzień od wykonania ćwiczenia. 
 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

1. Po ostatnich zajęciach w semestrze przeprowadzane jest kolokwium końcowe ze wszystkich ćwiczeń. 
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2. Kolokwium składa się  z 20 pytań (po dwa pytania do każdego ćwiczenia. 
3. Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 2 pkt, czyli łącznie można uzyskać 40 pkt. 
4. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie z niego 21 pkt. 
5. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwium końcowego i uzyskanie łącznie z punktami za sprawozdania minimum 

31 pkt. 
6. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie sumy punktów z kolokwium i sprawozdań wg następującej skali: 

          Punkty          Ocena 
          31-35             3 
          36-41             3,5 
          42-47             4  
          48-53             4,5 
          >54                5 
      

 


