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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-OBMB1 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Inżynieria produktu chemicznego 

w j. angielskim Chemical Product Engineering 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Magdalena Jasińska 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 5 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obieralny Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 1 - 2 - 

łącznie w semestrze 15 - 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 rozpowszechniana nagrań. 

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

Wykład 

Przedmiot jest realizowany w części w formie wykładu (15 godzin wykładu), na którym obecność nie jest obowiązkowa. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku końcowego sprawdzianu, którego termin oraz 
termin poprawkowy są wyznaczane w sesji zimowej. 

Na sprawdzianie studenci mogą posiadać jedynie klasyczne kalkulatory oraz wydruki materiałów dostarczone przez prowadzącego. 

Ćwiczenia projektowe 

Ćwiczenia projektowe polegają na wydaniu i sprawdzeniu 2 projektów oraz zweryfikowaniu efektów uczenia się poprzez 
przeprowadzenie sprawdzianu po każdym projekcie. 

Obecność na sprawdzianach jest obowiązkowa. 

Na każdym sprawdzianie należy rozwiązać 2 zadania. 

Każdy projekt oceniany jest od 0 do 10 punktów, w tym wykonanie projektu od zera do 4 punktów, a sprawdzian od zera do 6 punktów. 

W przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie normalnym przewidziane jest pisemne zaliczanie poprawkowe (4 zadania) 
na ostatnich zajęciach w semestrze. 

Na sprawdzianach studenci mogą posiadać jedynie klasyczne kalkulatory oraz wydruki materiałów dostarczone przez prowadzącego. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Oceny projektu (możliwe 20 punktów, zaliczenie daje co najmniej 11) i sprawdzianu części wykładowej (10 punktów, zaliczenie daje co 
najmniej 6 punktów) składają się na ocenę końcową według następującej skali: 

(17,0 – 18,0) 3,0 
(19,0 – 21,0) 3,5 
(22,0 - 24,0) 4,0 
(25,0 – 27,0) 4,5 
(28,0 – 30,0) 5,0 
 

 

 

 


