
Strona 1 z 2 

 

Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-215 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Obliczeniowa mechanika płynów 

w j. angielskim Computational Fluid Dynamics 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Łukasz Makowski, 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 - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

75 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

4 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 - - 3 

łącznie w semestrze 30 - - 45 

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.  

Przedmiot jest realizowany formie wykładu (30 godz.) i zajęć laboratoryjnych (30 godz.) z zastosowaniem łącznej oceny końcowej. 

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

Wykład 

Wykład składa się z 15 wykładów po 2h każdy.  

Na przedostatnim wykładzie w semestrze odbywa się sprawdzian pisemny.  

Na ostatnim wykładzie w semestrze odbywa się pisemny sprawdzian poprawkowy.  

Zaliczenie składa się z pytań teoretycznych. Trwa 90 min.  

Każdy student ma prawo do dwóch terminów w ciągu roku akademickiego (egzamin i egzamin poprawkowy).  

Zaliczenie wykładu jest oceniane w skali od 0 do 50 punktów.  

W celu zaliczenia wykładu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25,5 punktów.  

Zaliczenie wykładu jest warunkiem zaliczenia całego przedmiotu.  

Podczas zaliczenia wykładu można korzystać jedynie z klasycznych kalkulatorów; nie wolno w celach kalkulacyjnych korzystać z telefonów, 
smartfonów, tabletów czy notebooków; nie wolno korzystać z notatek i innych pomocy dydaktycznych. 

Laboratorium 

Do udziału w zajęciach laboratoryjnych nie jest wymagane zaliczenie części wykładowej.  

Laboratorium składa się z 15 spotkań po 3 h każdy, w celu przedstawienia praktycznych aspektów obliczeniowej mechaniki płynów. 

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.  

W trakcie semestru należy wykonać dwa projekty i przedłożyć je do oceny prowadzącemu zajęcia w terminie 2 tygodni od daty wydania. 
Zadania studenci wykonują w zespołach do 5 osób.  

Zaliczenie odbywa się na podstawie złożonego projektu oraz ustnego kolokwium projektowego.  

Na zaliczenie student powinien znać treść, sposób wykonania oraz zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę wykonania obliczeń 
projektowych.  

Za pierwszy projekt można uzyskać maksymalnie 20 punktów a za drugi projekt 30 punkty.  

Do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest uzyskanie co najmniej 25,5 punktu.  

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu. 
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Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z części wykładowej i projektowej. Oceny końcowe z ćwiczeń 
projektowych i zaliczenia wykładu są wystawiane wg następującej skali: 

<50.5 pkt –2,0; 50.5÷60,0 – 3,0; 60,5÷70,0 – 3,5; 70,5÷80,0 –4,0; 80,5÷85,0 –4,5; 90,5÷100,0 – 5,0. 

 

Osoby, które uzyskają ocenę 4.5 lub większą otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu oprogramowania Ansys. 

W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym 
powtórzeniu podlega jedynie ta część przedmiotu (wykład i/lub laboratorium), z której student nie uzyskał oceny pozytywnej.  

 


