
Strona 1 z 2 

 

Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-MSP-301 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Pracownia dyplomowa 

w j. angielskim Diploma Workshop 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 3 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy  Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

8 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - - - 6 

łącznie w semestrze - - - 90 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań. 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Nabycie praktycznej umiejętności pracy w laboratorium badawczo-naukowym. 

II.2. 
Zapoznanie się z zasadami obsługi i działania specjalistycznych przyrządów laboratoryjnych i programów komputerowych do 
przetwarzania danych pomiarowych. 

II.3. Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników danych doświadczalnych i pomiarowych. 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.4. Laboratorium 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. Zapoznanie z regulaminem laboratorium i zasadami BHP pracowni dyplomowej. 2 

2. Uruchomienie i testy doświadczalnej aparatury badawczej. 20 

3. Wykonanie badań doświadczalnych będących przedmiotem pracy dyplomowej. 
68 

4. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników doświadczalnych. 
 
 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 
K2_W01 
K2_W02 

I.P7S_WG.o 
P7U_W 

Ma wiedzę niezbędną do prawidłowej interpretacji wyników danych 
doświadczalnych i pomiarowych. 

R/SPR, 
D/SEM 

W2 K2_W03 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma rozszerzoną wiedzę przydatną do zrozumienia podstaw fizycznych i 
chemicznych podstawowych operacji i procesów inżynierii chemicznej i 

procesowej. 

R/SPR, 
D/SEM 

W3 K2_W04 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma wiedzę niezbędną do prowadzenia badań doświadczalnych z 
uwzględnieniem zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii. 

R/SPR, 
D/SEM 

W4 K2_W09 
I.P7S_WG.o 
III.P7S_WG 

P7U_W 

Ma wiedzę o wieloaspektowym i wielkoskalowym podejściu do 
modelowania procesów stanowiącym obecnie najnowszy trend rozwojowy 

inżynierii chemicznej i procesowej. 
D/SEM 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K2_U01 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Posiada umiejętności korzystania z danych literaturowych i internetowych 
w celu samodzielnego rozwiązywania zadanych problemów. 

R/SPR, 
D/SEM 

U2 K2_U03 
P7S_UU 
P7U_U 

Potrafi określać kierunki dalszego uczenia się i realizować proces 
samokształcenia. 

D/SEM 

U3 K2_U04 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi posługiwać się zaawansowanym narzędziem do komputerowego 
wspomagania projektowania instalacji w przemyśle chemicznym. 

R/SPR, 
D/SEM 

U4 K2_U05 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Ma umiejętność planowania i prowadzenia badań, korzystania z 
przyrządów pomiarowych oraz interpretowania i analizowania uzyskanych 

wyników. 

R/SPR, 
D/SEM 
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U5 K2_U07 
I.P7S_UW.o 

III.P7S_UW.o 
P7U_U 

Potrafi modelować przebieg procesów chemicznych i biochemicznych. 
R/SPR, 
D/SEM 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K2_K03 
I.P6S_KO 

P6_UK 
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. 

R/SPR, 
D/SEM 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 
 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Wybierana w trakcie realizacji tematu pracy dyplomowej. 
 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 90 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 12 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

78 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. - 

Sumaryczny nakład pracy studenta 180 

Liczba punktów ECTS 8 
 


