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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPN-MSP-203 

Nazwa 
przedmiotu 

w j. polskim  Nanomateriały ceramiczne 

w j. angielskim Ceramic Nanomaterials 

Kierownik  przedmiotu dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni 

Jednostka prowadząca WCh. 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)  

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.  
• Brak zgody na rejestrowania dźwięku i obrazu  (Regulamin studiów PW, par. 11 pkt. 8).  
• Ze względu na dynamiczne zmiany stanu epidemii może być konieczne przejście na formę zdalną 

prowadzenia wykładów na platformie MS Teams. 

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

Wykład 

• Metoda weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się – egzamin pisemny w formie stacjonarnej w 
terminach zimowej sesji egzaminacyjnej. Wyznaczony będzie także termin egzaminu zerowego. 

• Podczas trwania egzaminu student nie może korzystać z książek, prezentacji wykładowych i innych 
materiałów dostępnych w Internecie.  

• Ze względu na dynamiczne zmiany stanu epidemii prowadzący przedmiot może zdecydować o 
przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub ustnego na platformie MS Teams. Egzamin pisemny 
będzie obejmował pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Egzamin 
ustny będzie w formie wideokonferencji. 

− W pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu w trybie „on-line” nie 
mogą znajdować się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, 
urządzenia radiowe, itp.) poza komputerem (urządzeniem) służącym studentowi do udziału 
w egzaminie. 

− Na polecenie prowadzącego przedmiot student jest zobowiązany przedstawić kamerą pełny 
obraz pomieszczenia, w którym przebywa w trakcie egzaminu w dowolnym momencie 
trwania egzaminu.  

− Stwierdzenie przez prowadzącego przedmiot naruszenia w/w warunków skutkuje 
przerwaniem egzaminu i jest równoważne z zakończeniem egzaminu z oceną 
niedostateczną. 

− Egzamin będzie trwał określony czas. W przypadku egzaminu na platformie MS Teams 
oznacza to, że w ramach tego czasu student jest zobowiązany do wypełnienia testu i 
wysłania go przyciskiem  „Prześlij” do oceny. Przekroczenie tego czasu spowoduje brak 
możliwości wysłania egzaminu do oceny, co równe będzie z uzyskaniem oceny negatywnej. 
Student ma obowiązek samemu pilnować czasu trwania egzaminu. 
 

• Termin i tryb ogłaszania punktacji z egzaminu – do 3 dni od dnia egzaminu na platformie MS Teams. 
• Zasady poprawiania ocen – egzamin w kolejnym wyznaczonym terminie sesji zimowej. 
• Punkty uzyskane podczas egzaminu przeprowadzonego trybem zdalnym są równoważne punktom 

uzyskanych w trybie normalnym (stacjonarnym).  
• Oceny uzyskane w wyniku weryfikacji efektów uczenia się będą umieszczane w systemie USOS 
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Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

1. Zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z egzaminu. 
2. Ocenę pozytywną można uzyskać po zdobyciu 51% możliwych do zdobycia na egzaminie punktów. 

Ocena końcowa za przedmiot będzie obliczana z sumy punktów w następujący sposób: 
 

Procent sumy uzyskanych punktów Ocena końcowa 

< 51% 2,0 

51% - 60% 3,0 

61% - 70% 3,5 

71% - 80% 4,0 

81% - 90% 4,5 

>91%  5,0 

 
3. W przypadku poprawiania wyniku egzaminu jako ocena końcowa liczy się ocena z ostatniego egzaminu. 

 

 

 


