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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-H111 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Zarządzanie projektami 

w j. angielskim Project Management 

Kierownik przedmiotu dr Małgorzata Waszkiewicz 

Jednostka prowadząca WZ PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obieralny HES 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 - 2 - - 

łącznie w semestrze - 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 rekomendacji lub ograniczeń udziału studentów w zajęciach wynikających z wymaganej kolejności realizacji przedmiotów w planie 
studiów. 

Możliwość rejestrowania dźwięku i obrazu jedynie za zgodą Prowadzącego zajęcia. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć 
 

Ćwiczenia audytoryjne 

Zajęcia są zorganizowane w postaci części wprowadzającej (wstępu teoretycznego) do poruszanych zagadnień, a następnie ćwiczeń 
audytoryjnych przeprowadzanych w zespołach od 2-4-osobowych. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. 
Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić na podstawie przedstawionej dokumentacji (np. zaświadczenia lekarskiego). 

Metodą weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zaliczenie pisemne (dopuszczalny jest wyłącznie długopis) oraz prezentacja 
multimedialna przedstawiana przez zespół studentów, opisująca wyniki pracy w ramach zajęć ćwiczeniowych nad zadanym tematem. 
Podczas prezentacji studenci mogą wspomagać się materiałami dodatkowymi, jak notatki, wydruki, itp. 

Oceny zostaną wysłane na adres/-y mailowy/-e wskazany/-e przez przedstawiciela grupy studenckiej nie później niż 14 dni po otrzymaniu 
ostatniego elementu składowego (pracy zaliczeniowej bądź prezentacji), a następnie wpisane do protokołu umieszczonego w Wirtualnym 
Dziekanacie. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna z zaliczenia pisemnego (ocenianego w skali 2.0 - 5.0) oraz prezentacji 
(ocenianej w skali 2.0 - 5.0). Dodatkowo, w razie wątpliwości, argumentem za przyjęciem wyższej oceny jest aktywność studenta podczas 
zajęć.  

Studenci mają prawo do jednokrotnej poprawy zaliczenia pisemnego lub prezentacji w terminie konsultacji uzgodnionym z Prowadzącym, 
jednak nie później niż do końca bieżącego semestru. Możliwość poprawy mają wszyscy studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia 
w pierwszym terminie lub otrzymana ocena ich nie satysfakcjonuje. Możliwość poprawy na wyższą ocenę w tym samym semestrze istnieje 
wyłącznie w sytuacji, gdy poprawiany element był konsultowany z Prowadzącym przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem oddania. 

 

 


