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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-OBMA8 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Nanotechnologia w inżynierii 
chemicznej 

w j. angielskim 
Nanotechnology in Chemical 
Engineering 

Kierownik  przedmiotu dr Artur Małolepszy 

Jednostka prowadząca WICHiP PW 
Kierunek 
studiów 

Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki studia 
I stopnia stacjonarne 

Semestr 
studiów 

3 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obieralny modułowy  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 1 - - 1 

łącznie w semestrze 15 - - 15 

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. Studenci nie mogą rejestrować obrazu i dźwięku podczas zajęć. 

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

Wykład 

Wykład jest jednym z elementów przedmiotu. Zajęcia wykładowe odbywają się w formie kontaktowej 15 wykładów po 1 godz. w tygodniu 
lub 8 wykładów po 2 godz. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia dla tej części 
przedmiotu jest dokonywana na podstawie wyniku sprawdzianu pisemnego. Wyznacza się dwa terminy zaliczenia bezpośrednio po 
zakończeniu wykładów. Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z testu z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów (ocena 
min. 3,0) zgodnie ze skalą ocen; od 2,0 do 5,0. Wymagania dotyczące zakresu materiału obowiązującego na teście są przekazywane 
studentom w formie ustnej podczas wykładu.  

Laboratorium 

Laboratorium odbywa się w 3 blokach trwających po 5 godz. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci są podzieleni na 5-osobowe grupy 
ćwiczeniowe. Każde z zajęć laboratoryjnych rozpoczyna się wstępem teoretycznym dotyczącym zagadnień związanych bezpośrednio z 
tematyką i celem danego ćwiczenia. Szczegółowo przedstawiona zostanie strona praktyczna (eksperymentalna) zajęć. Praca własna grup 
studenckich rozpoczyna się po wydaniu instrukcji wykonania ćwiczenia. W zależności od tematu zajęć, obejmuje ona: samodzielne 
wykonanie eksperymentów (zgodnie z przekazaną instrukcją postępowania) lub wykonanie analizy fizykochemicznej otrzymanych 
materiałów. Każda z grup ćwiczeniowych przesyła sprawozdanie z wykonania ćwiczenia, które podlega weryfikacji przez prowadzącego 
zajęcia skutkującej zaliczeniem lub niezaliczeniem danego ćwiczenia. Ocena z części laboratoryjnej zostanie wystawiona na podstawie 
sprawdzianu pisemnego lub ustnego, aktywności studenta oraz ocen za sprawozdania z kolejnych ćwiczeń. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

1. Ocena końcowa z przedmiotu zależy od sumy punktów uzyskanych za test, odpowiedzi ustnej przed przystąpieniem do wykonywania 
ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdania. 

2. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest przy uzyskaniu 50% sumy punktów, przy jednoczesnym zaliczeniu części wykładowej oraz 
laboratorium. 

3. Po zsumowaniu punktów uzyskanych z wykładu i laboratorium, ocenę z przedmiotu określa się zgodnie z poniższą skalą: 

Suma punktów Ocena 

18 - 20 5,0 

16 - 18 4,5 

14 - 16 4,0 

12 - 14 3,5 

10 - 12 3,0 

 
4. W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym 

powtórzeniu podlegają wszystkie elementy przedmiotu. 
 

 


