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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIPN-MSP-201 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Nanotechnologia medyczna 

w j. angielskim Medical Nanotechnology 

Kierownik przedmiotu dr inż. Beata Butruk-Raszeja 

Jednostka prowadząca WIChiP 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 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

6 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 - - 4 

łącznie w semestrze 30 - - 60 

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 

Studenci mogą rejestrować obraz i dźwięk podczas zajęć, bez prawa rozpowszechniania nagrań, jedynie za zgodą prowadzącego 
przedmiot. Przedmiot jest realizowany formie wykładu (30 godz.) i zajęć laboratoryjnych (60 godz.) z zastosowaniem łącznej oceny 
końcowej. 

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

Wykład 

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu, na którym obecność nie jest obowiązkowa. W przypadku wystąpienia ograniczeń 
wymuszających formę zdalną zajęć, wykłady będą odbywały się na platformie MS Teams, zgodnie z planem zajęć. Również w przypadku 
zajęć zdalnych, obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku egzaminu pisemnego, którego terminy są wyznaczane 
w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej. W zimowej sesji egzaminacyjnej wyznaczane są 2 terminy, a w sesji jesiennej 1 termin 
egzaminu pisemnego.  

Po zakończeniu wykładów w semestrze zimowym organizowany jest egzamin dodatkowy, nie wliczany do limitu udziału studentów w 
egzaminach, zwany „egzaminem zerowym”. Do tego „egzaminu zerowego” mogą przystąpić wszyscy studenci, którzy występują na listach 
rejestracyjnych przedmiotu. Termin „egzaminu zerowego” ustalany jest na 12 wykładzie.  

Na egzaminie studenci mogą używać klasycznego kalkulatora. 

Warunkiem zaliczenia części wykładowej przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu zgodnie ze skalą ocen: 

<50% - 2,0; 51%÷60% - 3,0; 61%÷70 – 3,5; 71÷80% - 4,0; 81÷90% - 4,5; 91÷100% - 5,0. 

W przypadku wystąpienia ograniczeń wymuszających formę zdalną zajęć, egzamin odbędzie się na platformie MS Teams oraz MS Forms. 

Laboratorium 

Do udziału w zajęciach laboratoryjnych nie jest wymagane zaliczenie części wykładowej. Program zajęć laboratoryjnych obejmuje 
wykonanie w podgrupach 10 ćwiczeń laboratoryjnych (realizowanych blokami). Składy zespołów oraz terminy wykonywania 
poszczególnych ćwiczeń w danym roku akademickim określa „Harmonogram zajęć”. Instrukcje do ćwiczeń są udostępnione do pobrania 
na stronie internetowej BioMedLab, WIChiP oraz przesyłane e-mailem przez prowadzących. 

Instrukcja do ćwiczenia zawiera podstawowe informacje teoretyczne i praktyczne dotyczące tematyki oraz sposobu wykonania danego 
ćwiczenia. Warunkiem dopuszczenia studenta do ćwiczenia jest zaliczenie ustnego sprawdzianu wstępnego, którego zakres obejmuje 
treść instrukcji do aktualnie wykonywanego ćwiczenia. Zakres sprawozdania końcowego określa prowadzący po wykonaniu ćwiczenia, 
w oparciu o wskazówki zawarte w instrukcji ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia danego ćwiczenia laboratoryjnego jest jego poprawne 
wykonanie. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest otrzymanie co najmniej 51% maksymalnej sumy punktów. Warunkiem zaliczenia części 
laboratoryjnej przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń, oddanie w terminie wszystkich sprawozdań (liczbę, zakres oraz termin 
oddania sprawozdania określa prowadzący), zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz zaliczenie kolokwium końcowego. 

Student ma prawo do realizacji ćwiczenia w innym terminie niż wynikający z harmonogramu tylko w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności. W przypadku niezaliczenia kolokwium, student ma prawo do jednego dodatkowego terminu w trybie poprawkowym. Przy 
czym, gdy kolokwium odbywa się w trybie poprawkowym, student może otrzymać maksymalną ocenę pomniejszoną o 20%. Oceny 
pozytywne nie podlegają poprawie. Na sprawdzianach wstępnych studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń. Na 
kolokwium studenci mogą używać klasycznego kalkulatora. 

z części laboratoryjnej określa się zgodnie ze skalą ocen: 

<50% - 2,0; 51%÷60% - 3,0; 61%÷70 – 3,5; 71÷80% - 4,0; 81÷90% - 4,5; 91÷100% - 5,0 
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W przypadku wystąpienia ograniczeń wymuszających formę zdalną zajęć, zajęcia odbędą się na platformie MS Teams (obecność 
obowiązkowa). Zaliczenie zajęć laboratoryjnych odbędzie się na podstawie sprawozdań oraz kolokwium realizowanego w formie zdalnej 
na platformie MS Teams oraz MS Forms. 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

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

Ocenę końcową z przedmiotu Nanotechnologia Medyczna stanowi średnia ważona ocen uzyskanych z części wykładowej i laboratoryjnej, 
przy czym waga oceny z części wykładowej wynosi 0,6, zaś z części laboratoryjnej - 0,4.  

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. 

 


