
Strona 1 z 1 

 

Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-207 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Podstawy obliczeń inżynierskich 2 
– projekt 

w j. angielskim 
Fundamentals of Engineering 
Calculations 2  - Project  

Kierownik przedmiotu dr inż. Jan Krzysztoforski 

Jednostka prowadząca WIChiP 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)  

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

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

 

Ćwiczenia projektowe 

Na program przedmiotu składa się 15 zajęć w semestrze. Szczegółowy harmonogram przedmiotu zostanie przedstawiony podczas 
pierwszych zajęć w semestrze. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności. Nieobecność 
może zostać usprawiedliwiona na podstawie zaświadczenia lub zwolnienia lekarskiego. 

Materiały do ćwiczeń są udostępnione na stronie internetowej WIChiP w dziale materiałów dydaktycznych kierownika przedmiotu, 
a także na platformie e-learningowej Moodle. 

Weryfikacja efektów kształcenia dokonywana jest w oparciu o dwa kolokwia pisemne o charakterze obliczeniowym oraz jeden projekt 
pisemny wykonywany w zespołach trzy- lub czteroosobowych i podlegający obronie ustnej.  

Wyniki kolokwium zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od terminu kolokwium na tablicy ogłoszeń przed salą 013. Poprawa wyników  
z kolokwiów jest możliwa przez przystąpienie do kolokwiów poprawkowych, które zostaną przeprowadzone w ostatnim tygodniu 
semestru. Podczas zaliczenia studenci nie mogą korzystać z żadnych materiałów i urządzeń, za wyjątkiem kalkulatorów. 

W przypadku złożenia projektu pisemnego po terminie, projekt ten nie będzie podlegał ocenie, co skutkować będzie brakiem możliwości 
zaliczenia przedmiotu w danym cyklu realizacji zajęć. 

Podczas ćwiczeń projektowych można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych zależy od sumy punktów uzyskanych w trakcie całego semestru z dwóch kolokwiów (maksymalnie 
2 x 15 punktów) oraz z wykonanego projektu (maksymalnie 20 punktów, w tym maksymalnie 15 punktów za wykonanie projektu oraz 
maksymalnie 5 punktów za obronę ustną). Podczas ćwiczeń projektowych można uzyskać do 5 dodatkowych punktów za aktywność, które 
nie zwiększają maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania podczas ćwiczeń projektowych. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie w sumie co najmniej 25,5 punktu, w tym: 

- co najmniej 15 punktów za kolokwia (w tym co najmniej 5 punktów z każdego z kolokwiów) oraz  

- co najmniej 10 punktów za projekt. 

Niespełnienie tych warunków powoduje niezaliczenie ćwiczeń projektowych. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie sumy uzyskanych punktów według następującej skali ocen: 

25 punktów i mniej – niedostateczny (2,0), 
25,5÷30 punktów – dostateczny (3,0), 
30,5÷35 punktów – dość dobry (3,5), 
35,5÷40 punktów – dobry (4,0), 
40,5÷45 punktów – ponad dobry (4,5), 
45,5 punktu i więcej – bardzo dobry (5,0). 
W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, przy czym 
powtórzeniu podlega jedynie ta część przedmiotu (kolokwia/projekt), dla której student nie spełnił warunków zaliczenia. 

 


