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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-413 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Metody numeryczne 

w j. angielskim Numerical methods 

Kierownik przedmiotu dr inż. Krzysztof Wojtas 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 4 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 1 - - 2 

łącznie w semestrze 15 - - 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 

Podstawowy kurs analizy matematycznej. 

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

Wykład 

Wykład — 1 godz. tygodniowo przez 15 tygodni. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Zaliczenie w formie pisemnej (punktowanej od 0 do 10 punktów), po zakończeniu całego cyklu wykładów. Zaliczenie polega na rozwiązaniu 
testu dotyczącego podstaw programowania w Matlabie oraz metod numerycznych stosowanych w inżynierii chemicznej. Podczas 
zaliczenia nie można korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów, itp.), notatek i innych materiałów dydaktycznych. 

Z konieczności zaliczenia mogą być zwolnione osoby (zależy to od woli studenta), które zaliczą ćwiczenia laboratoryjne na ocenę 4,0 lub 
wyższą. W przypadku zwolnienia z zaliczenia wykładu, dla osób z oceną z laboratorium wynoszącą 4,5 lub 5,0 ocena z wykładu jest równa 
ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych. W przypadku pozostałych osób, ocena z wykładu jest równa 3,0. 

Dwa terminy zaliczenia po zakończeniu semestru (czerwiec) w odstępach tygodniowych. 

Oceny: 

5.0 – liczba punktów: 10 
4.5 – liczba punktów: 9 
4.0 – liczba punktów: 8 
3.5 – liczba punktów: 7 
3.0 – liczba punktów: 6 
brak zaliczenia: ≤ 5 punktów 

Laboratorium 

Laboratorium — 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni. Obecność obowiązkowa. Studenci mogą mieć jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność na zajęciach. 

Do wykonania są 2 projekty, polegające na rozwiązaniu kilku problemów spotykanych w inżynierii chemicznej, m.in. obliczających wartości 
pierwiastka algebraicznego równania nieliniowego, interpolacji funkcji, obliczania całki oznaczonej, rozwiązania równania różniczkowego 
oraz aproksymacji funkcji. Za każdy projekt można uzyskać max. 10 punktów. 

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (test). Student musi odpowiedzieć na pytania dotyczące wiedzy na temat zagadnień 
numerycznych, jakich dotyczył napisany program (metody numeryczne, instrukcje Matlaba, itp.). Za każdy test można uzyskać max. 10 
punktów. 

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie i podejście do obrony (testu) obydwu projektów. O zaliczeniu decyduje łączna zdobyta 
liczba punktów, tzn. brak jest wymogu zaliczenia każdego projektu i testu na minimalną liczbę punktów. 

Oceny z części laboratoryjnej: 

5.0 – liczba punktów: 37 – 40 
4.5 – liczba punktów: 33 – 36 
4.0 – liczba punktów: 29 – 32 
3.5 – liczba punktów: 25 – 28 
3.0 – liczba punktów: 21 – 24 
brak zaliczenia: ≤ 20 punktów 
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Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z części wykładowej i laboratoryjnej. Ocena sumaryczna z przedmiotu 
obliczana jest jako średnia arytmetyczna z ocen otrzymanych z zaliczenia wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zaokrąglonych „do góry” w 
przypadku, gdy średnia ocena nie występuje na skali ocen (np. 3.25 – 3.5, 3.75 – 4.0, 4.25 – 4.5, 4.75 – 5.0). 

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. 

 

 


