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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-312 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Chemia fizyczna 

w j. angielskim Physical Chemistry 

Kierownik  przedmiotu dr hab. inż. Ewa Dłuska, profesor uczelni 

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 obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

105 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

5 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 4 3 - - 

łącznie w semestrze 60 45 - - 

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 

Znajomość podstaw chemii ogólnej, fizyki i matematyki (rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne, elementy 
statystyki stosowanej). 

Nie zezwala się na rejestrowanie dźwięku i obrazu w trakcie wykładu i ćwiczeń audytoryjnych. 

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

Wykład 

Wykład stanowi jeden z dwóch elementów przedmiotu. Wykłady obywają się w semestrze zimowym w wymiarze 4 godzin tygodniowo 
(dwa wykłady dwugodzinne) w formie kontaktowej. W przypadku zaleceń specjalnych w okresie pandemii Covid-19 wykłady mogą 
odbywać się zdalnie, o czym Studenci będą informowani. Wykłady nie są obowiązkowe. Nie wolno rejestrować obrazu i dźwięku podczas 
wykładów.  

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się następuje na podstawie egzaminu pisemnego. 

Nie dopuszcza się używania żadnych materiałów oraz urządzeń w trakcie egzaminu. 

Wymagania dotyczące zakresu materiału obowiązującego na egzaminie są przekazywane studentom w formie ustnej podczas cyklu 
wykładów oraz w formie pisemnej w trakcie semestru, w którym przedmiot odbywa się, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub 
wskazanej platformy np. Teams lub Moodle. 

Do egzaminu mogą przystąpić wszystkie zarejestrowane do przedmiotu osoby, niezależnie od wyniku (pozytywny/negatywny) zaliczenia 
ćwiczeń audytoryjnych. 

Warunkiem zaliczenia wykładu jest przystąpienie do egzaminu i uzyskanie pozytywnej oceny (przynajmniej dostatecznej) z każdego 
pytania zestawu egzaminacyjnego. 

Ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych za każde z pytań. Pytania oceniane są zgodnie ze skalą ocen: od 2,0 
(niedostateczny) do 5,0 (bardzo dobry). 

Dla egzaminu wyznacza się trzy terminy po zakończeniu wykładów: dwa w sesji zimowej oraz jeden w sesji jesiennej. 

Poprawa niezdanego egzaminu, po wykorzystaniu ogłoszonych trzech terminów, jest możliwa w kolejnym cyklu realizacji przedmiotu. 

Ewentualna poprawa oceny zdanego egzaminu wymaga ponownego przystąpienia do egzaminu wyznaczonego w danej sesji. 

Ćwiczenia audytoryjne 

Ćwiczenia audytoryjne są drugim elementem przedmiotu. Ćwiczenia odbywają się w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyników zaliczeń pisemnych. 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich czterech zadań rachunkowych w ramach zorganizowanych dwóch kolokwiów 

pisemnych. Do zaliczenia zadania rachunkowego niezbędne jest uzyskanie większej niż 50% maksymalnej liczby punktów przewidzianych 

za to zadanie. 

Terminy kolokwiów i ich szczegółowy zakres zostanie przedstawiony przez prowadzących na zajęciach wprowadzających. Dla tych 

studentów, którzy nie spełnili warunków zaliczenia oraz dla osób nieobecnych zostanie zorganizowany jeden termin poprawkowy. 

Ocena końcowa z ćwiczeń audytoryjnych może być podwyższona o pół stopnia, np. z 4,0 na 4,5 w przypadku zaliczenia wszystkich czterech 

zadań rachunkowych oraz wyróżniającej się aktywności studenta przy rozwiązywaniu zadań rachunkowych. 

Obecność studentów 2-go roku (I stopnień studiów) na zajęciach jest obowiązkowa i jest sprawdzana. 

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach odbywa się na podstawie zwolnienia lekarskiego przedstawionego prowadzącemu ćwiczenia 

w terminie 7 dni od daty zakończenia obowiązywania zwolnienia. Student może mieć maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności. 

Po przekroczeniu tego limitu student otrzymuje ocenę niedostateczną z ćwiczeń. 

Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zaleca się, żeby student dysponował kalkulatorem naukowym. 
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Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z części wykładowej (egzamin pisemny) i ćwiczeń audytoryjnych. 

Oceny te są wpisywane jako odrębne zaliczenia oraz ocena zintegrowana. Ocena zintegrowana jest obliczana na podstawie pozytywnych 
ocen z egzaminu i ćwiczeń audytoryjnych w następujący sposób: 

Ocena zintegrowana z przedmiotu= 0,6 x ocena z egzaminu + 0,4 x ocena z ćwiczeń 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć, powtórzenia wymaga tylko ta 
część przedmiotu (wykład i/lub ćwiczenia audytoryjne), z której student nie uzyskał oceny pozytywnej. 

 

 


