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Regulamin przedmiotu 

Kod przedmiotu 1070-ICIPN-MSP-204 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Modelowanie komputerowe 
w projektowaniu materiałów 

w j. angielskim 
Computer Modeling in 
Materials Design 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIM PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność IPN 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

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. 

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

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

Laboratorium 

Przedmiot jest realizowany w formie laboratorium (15 zajęć po 2 godz.), na którym obecność jest obowiązkowa. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie sprawozdań i zaliczeń cząstkowych po każdym z 3 bloków 
tematycznych. 

Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z kolokwiów i sprawozdań. 

Istnieje możliwość nieoddania 2 sprawozdań. W takim przypadku do oceny końcowej wliczana jest ocena 2 za brak każdego ze sprawozdań. 

Istnieje możliwość nieuczestniczenia w 1 kolokwium. W takim przypadku do oceny końcowej wliczana jest ocena 2 za brak raportu z 
kolokwium. 

Ocena z każdego sprawozdania waha się od 2 do 5. Suma wszystkich ocen stanowi wartość 100%. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocenę końcową z przedmiotu Metody komputerowe w projektowaniu materiałów ustala się na podstawie wyniku procentowego: 

< 50% – 2; 50-60%  – 3; 60-70% – 3,5; 70-80% pkt – 4; 80-90% – 4,5; 90-100% – 5.  

W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć.  

 

 


