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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-112 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Mechanika płynów 

w j. angielskim Fluid Mechanics 

Kierownik  przedmiotu dr hab. inż., prof. uczelni Antoni Rożeń 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
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 wymagań wstępnych. 

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

Wykład 

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (30 godz.). Jeżeli w trakcie semestru zajdzie konieczność przeprowadzenia zajęć metodą 
zdalną, to będą one prowadzone na platformie e-learningowej Moodle, a prowadzący będzie dostępny dla studentów za pomocą kanałów 
komunikacji zdalnej (e-mail, Moodle, MS Teams). 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku egzaminu pisemnego, którego terminy są 
wyznaczane w sesjach egzaminacyjnych: letniej i jesiennej. 

W letniej sesji egzaminacyjnej wyznaczane są 2 terminy, a w sesji jesiennej - 1 termin egzaminu pisemnego.  

Na egzaminie studenci mogą posiadać jedynie klasyczne kalkulatory oraz wydruki materiałów dostarczone przez prowadzącego. 

Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia egzaminu pisemnego wyłącznie metodą zdalną, to zostanie on przeprowadzony na platformie 
e-learningowej Moodle.  

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Egzamin ma charakter pisemny, przy czym student ma prawo przystąpienia do części ustnej na własne żądanie. 

Egzamin pisemny trwa 90 minut. Do wykonania jest 8 zadań – każde zadanie punktowane w skali od 0 do 10 punktów. Pozwala to na 
uzyskanie do 80 punktów z części pisemnej.  

Oceny punktowe mogą zostać podwyższone o maksymalnie 8 punktów, lub obniżone stosownie do odpowiedzi studenta, podczas 
egzaminu ustnego. Osoby, które uzyskały co najmniej 73 punkty nie przystępują do egzaminu ustnego.  

Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia egzaminu ustnego wyłącznie metodą zdalną, to zostanie on przeprowadzony na platformie 
MS Teams. 

Minimalna liczba punktów z egzaminu pisemnego uprawniająca studenta do przystąpienia do egzaminu ustnego wynosi 33 punkty. 

Ocenę końcową z przedmiotu ustala się stosując skalę: 

(41,0 – 48,0) 3,0 

(49,0 – 56,0) 3,5 

(57,0 - 64,0) 4,0 

(65,0 – 72,0) 4,5 

(73,0 – 80,0) 5,0 

 

 


