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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-208 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Podstawy obliczeń inżynierskich 2  

w j. angielskim 
Fundamentals of Engineering 
Calculations 2 

Kierownik przedmiotu dr inż. Jakub Pawlicki 

Jednostka prowadząca WMEiL PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
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 wymagań wstępnych. 

Rekomendowane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: Fizyka 1 oraz Podstawy obliczeń inżynierskich 1.  

Studenci mogą rejestrować obraz w postaci zdjęć treści przedstawionych na tablicy. 

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

 

Wykład 

Na program przedmiotu składa się 30 godzin wykładów, realizowanych przez 10 tygodni po 3 godziny na tydzień. Szczegółowy 
harmonogram przedmiotu zostanie przedstawiony podczas pierwszych zajęć w semestrze. 

1. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale może być kontrolowana. 

2. Warunki przystąpienia do egzaminu: 

• zaliczenie przedmiotu „POI2 – projekt” nie jest konieczne ale w przypadku braku jego zaliczenia pierwsza, zadaniowa część 
egzaminu powinna być napisana na ocenę minimum 3,5, 

• zaliczenie ćwiczeń na 5 zwalnia z pierwszej części egzaminu – z przeniesieniem uzyskanej oceny na ocenę pierwszej części 
egzaminu, 

3. Tryb przeprowadzenia egzaminu. 

• Student na egzaminie posiada przy sobie legitymację studencką lub dowód osobisty, 

• pierwsza pisemna część egzaminu trwa trzy godziny i polega na rozwiązaniu zadań praktycznych, 

• druga część, w zależności od prowadzącego pisemna bądź ustna, zaczyna się po co najmniej godzinnej przerwie, 

• na egzaminie student nie korzysta z żadnych źródeł informacji (podręczniki, notatki , smartfon itd.), natomiast przynosi 
koniecznie zwykły kalkulator naukowy. 

4. Warunki zaliczenia przedmiotu: 

• pozytywna ocena z każdej z dwóch części egzaminu z osobna. 

5. Liczba dopuszczalnych podejść do sprawdzianu w ciągu jednego roku akademickiego: 3. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

 
Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej i ustnej egzaminu. 
 

 


