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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPP-MSP-202 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Analiza kosztowa procesów 
przemysłowych 

w j. angielskim 
Cost Analysis of Industrial 
Processes 

Kierownik przedmiotu dr inż. Roman Krzywda 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność IPP 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

5 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 - 2 - 

łącznie w semestrze 30 - 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.  

Pożądana jest znajomość oprogramowania Chemcad. 

Studenci mogą rejestrować obraz i dźwięk podczas zajęć bez prawa rozpowszechniania nagrań.  

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

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

Wykład 

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (15 wykładów po 2 godz.), na którym obecność nie jest obowiązkowa, ale wskazana z uwagi 
na specyfikę przedmiotu.  

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 notatki własne. 

Ćwiczenia projektowe 

W ramach ćwiczeń projektowych wykonywane są 2 projekty.  

W pierwszym zostaje wyliczony minimalny koszt inwestycyjny (instalacji przemysłowej, w drugim wyznaczony całkowity koszt 
wytwarzania, określony punkt równowagi techno-ekonomicznej i dokonana analiza opłacalności produkcji dla danej instalacji 
przemysłowej.  

Obecność na audytoryjnych zajęciach, podczas których następuje wydanie projektu oraz prezentowane są wskazówki dotyczące sposobu 
przygotowania projektu jest obowiązkowa  

Praca odbywa się w zespołach 3 osobowych lub mniejszych.  

Zaliczanie projektów odbywa się indywidualnie, ustnie, oceniana jest znajomość zarówno treści związanej bezpośrednio z obliczeniami 
projektowymi jak i tematyki związanej z kosztami inwestycyjnymi (1 projekt) oraz kosztami wytwarzania i analizy ekonomicznej (2 projekt). 
Każdy projekt jest oceniany podczas zaliczenia w stopniach (skala 2-5), sumaryczna ocena stanowi średnią z obu projektów.  

Aby zaliczyć przedmiot wymagane jest wykonanie dwóch projektów. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z części wykładowej i projektowej.  

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ocen uzyskanych z części wykładowej i projektowej.  

Gdy sumaryczna ocena z części projektowej ≥ 4 ocena końcowa może być oceną uzyskaną z części projektowej.  

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

 

 


