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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-ICIUR-MSP-109 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Laboratorium oczyszczania gazów 

w j. angielskim Laboratory of Gas Purification 

Kierownik  przedmiotu dr inż. Bogumiła Wrzesińska 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia II stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność IUR 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy specjalnościowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
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 formalnych wymagań wstępnych. 

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

Laboratorium 

1. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie zgodnie z harmonogramem. Osoby spóźnione mogą być dopuszczone do ćwiczenia jedynie za 
zgodą prowadzącego dane ćwiczenie. 
2. Studenci obowiązani są zająć miejsca przy stanowiskach przewidzianych harmonogramem zajęć i zapoznać się z zestawem do 
wykonywania ćwiczenia. 
3. W czasie przebywania w laboratoriach obowiązuje instrukcja ogólna BHP oraz wskazania szczegółowe zamieszczone w instrukcjach 
wykonywania ćwiczeń. Znajomość instrukcji ogólnej potwierdza student własnoręcznym podpisem przed rozpoczęciem zajęć w 
laboratorium.  
4. Zespół wykonujący ćwiczenie ponosi odpowiedzialność za stan i sprawność aparatury przeznaczonej do wykonywania ćwiczenia, jeżeli 
powstałe niesprawności są wynikiem oczywistych zaniedbań lub nieprzepisowych działań z jego strony.  
5. Forma prowadzenia zajęć oraz kolokwiów uzależniona jest od obowiązującego w danym momencie trybu prowadzenia zajęć 
(stacjonarne lub zdalne). 

Przystąpienie do wykonywanie ćwiczenia 
1. Warunkiem dopuszczenia zespołu do wykonywania ćwiczenia jest: 

- oddanie kierownikowi przedmiotu, w zależności od dokonanych na bieżąco ustaleń jednego na zespół lub indywidualnie 
od każdego studenta, sprawozdania z poprzednio wykonywanego ćwiczenia,  

- uzyskanie ocen z poprzednio wykonanych ćwiczeń; kolokwium należy zdać nie później niż w terminie dwutygodniowym 
po wykonaniu ćwiczenia; warunkiem przystąpienia do kolokwium jest złożenie sprawozdania, 

- wykazanie się znajomością tematyki oraz zasad wykonywania aktualnego. 
2. Niespełnienie warunków wymienionych w pkt. 1 może być powodem niedopuszczenia zespołu lub poszczególnych jego członków do 
wykonywania ćwiczenia.  
3. Niewykonanie lub niezaliczenie w terminie przewidzianym harmonogramem więcej niż jednego z wymaganej liczby ćwiczeń powoduje 
niezaliczenie całego przedmiotu w danym okresie zaliczeniowym. W harmonogramie przewidywany jest tylko jeden termin rezerwowy, 
w którym mogą być wykonane ćwiczenia, na których student był nieobecny lub te, których nie zaliczył w terminie przewidzianym 
harmonogramem.  
4. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, po uzyskaniu akceptacji prowadzącego ćwiczenia i kierownika przedmiotu, student może 
wcześniej odrobić ćwiczenie w semestrze, w którym realizowane jest laboratorium pod warunkiem, że będzie taka możliwość 
organizacyjna. 
Wykonanie ćwiczenia  
1. Poszczególne ćwiczenia wykonują zespoły składające się co najmniej z dwóch osób. 
2. Zespół (grupa) może przystąpić do wykonywania ćwiczenia tylko za zgodą prowadzącego dane ćwiczenie. 
3. Pomiary należy wykonywać zgodnie z instrukcją, uwzględniając uwagi i polecenia prowadzącego. 
4. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac nie wymienionych w instrukcji, a także opuszczanie stanowiska bez zgody 
prowadzącego. 
5. Zauważone nieprawidłowości i usterki w pracy instalacji i urządzeń powinny być natychmiast sygnalizowane prowadzącemu lub 
obsłudze technicznej.  
6. Po zakończeniu pomiarów wyniki należy przedstawić do akceptacji prowadzącemu ćwiczenie. 
Sprawozdanie  
1. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia grupa lub indywidualnie studenci przedstawiają przed przystąpieniem do następnego ćwiczenia, 
2. Sprawozdanie wykonane na papierze formatu A4 powinno zawierać: 

- imię i nazwisko studenta lub studentów, wykonujących ćwiczenie i sprawozdanie, 
- adres mailowy do kontaktu, 
- datę wykonywania ćwiczenia, 
- temat ćwiczenia, 
- wyniki pomiarów, 
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- obliczenia i ich zestawienia, wykresy, schematy, podsumowania i wnioski oraz odpowiedzi na problemy zadane przez 
prowadzącego. 

3. W przypadku skierowania sprawozdania do poprawy, termin jego oddania należy uzgodnić z prowadzącym. Termin nie może być dłuższy 
niż 2 tygodnie od wykonania ćwiczenia. Każdorazowa poprawa sprawozdania powoduje obniżenie oceny końcowej z danego ćwiczenia o 
wartość 0,5. W związku z tym, aby zaliczyć ćwiczenie konieczne jest uzyskanie po poprawie sprawozdania oceny z danego ćwiczenia co 
najmniej 3+(3,25). 
Kolokwium 
1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczenia zdają studenci po złożeniu sprawozdania. 
2. Kolokwia przyjmowane są w godzinach ćwiczeń lub, w uzasadnionych przypadkach, w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. 
Kolokwium przyjmuje prowadzący, pod opieką którego student wykonywał ćwiczenie.  
3. Z danego ćwiczenia wystawiana jest jedna ocena łączna obejmująca wszystkie składowe ćwiczenia, tj.: 

- przygotowanie do ćwiczenia, 
- wykonanie ćwiczenia,  
- wykonanie sprawozdania, 
- kolokwium zaliczeniowe. 

4. Oceny z poszczególnych ćwiczeń są wystawiane wg skali: 2 – niezaliczone; 3- (2,75 do obliczenia średniej); 3; 3+ (3,25); 3,5; 4- (3,75); 4; 
4+ (4,25); 4,5; 5- (4,75); 5.  

5. W przypadku negatywnego wyniku kolokwium za dane ćwiczenie wystawiana jest ocena 2. Niezaliczone kolokwium może być 
poprawione nie później niż w terminie dwutygodniowym po wykonaniu ćwiczenia. Termin kolokwium poprawkowego należy uzgodnić z 
prowadzącym. W całym semestrze dopuszcza się poprawę kolokwiów z 2 ćwiczeń. Ocena końcowa z ćwiczenia w przypadku poprawy 
kolokwium jest obniżana o 0,5. W związku z tym, aby zaliczyć ćwiczenie konieczne jest uzyskanie po poprawie kolokwium oceny z danego 
ćwiczenia co najmniej 3+(3,25). 

 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

1. Do zaliczenia całości ćwiczeń laboratoryjnych wymagane jest wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych 
haromonogramem.  
2. Po zakończeniu cyklu ćwiczeń dopuszcza się poprawę oceny z jednego ćwiczenia, które zostało ocenione najsłabiej. Chęć poprawy 
należy zgłosić kierownikowi przedmiotu w dniu ostatniego kolokwium. 
3. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen zaliczających poszczególne ćwiczenia wg skali: 
<3,25 – 3; 3,25÷3,74 – 3,5; 3,75÷4,24 – 4; 4,25÷4,6 – 4,5; >4,6 – 5. 

 

 


