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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-308 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Matematyka 3 

w j. angielskim Mathematics 3 

Kierownik przedmiotu dr Marta Przyborowska 

Jednostka prowadząca WMiNI 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 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

5 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo 2 2 - - 

łącznie w semestrze 30 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 

Studenci mają zaliczone przedmioty Matematyka 1 i Matematyka 2. 

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

Wykład 

Obecność nie jest obowiązkowa. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. 

W czasie egzaminu niedozwolone jest korzystanie z materiałów dodatkowych. 

Ćwiczenia audytoryjne 

Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. 

Zaliczenie na podstawie 2 kolokwiów. 

W czasie kolokwiów niedozwolone jest korzystanie z materiałów dodatkowych. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Zaliczenie ćwiczeń: 

1. Zaliczenie na podstawie 2 kolokwiów. 
2. Uzyskanie 50% punktów z kolokwiów – ocena 3,0; 60% - ocena 3,5; 70% - ocena 4,0; 80%- ocena 4,5; 90% - ocena 5,0. 
3. W przypadku udokumentowanej nieobecności możliwe jest pisanie kolokwiów w innym, uzgodnionym z prowadzącym, 

terminie. 
4. Osoby, które nie uzyskały wymaganej do zaliczenia, liczby punktów – mają prawo jednorazowo przystąpić do zaliczenia 

dodatkowego w terminie pierwszego egzaminu. Jeśli uzyskają zaliczenie poprawkowe mogą przystąpić do egzaminu w drugim 
i trzecim terminie z całości materiału na końcu semestru. 

Zaliczenie egzaminu: 

1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. 
2. Osoby, które uzyskały ocenę co najmniej 4,0 są zwolnione z części pisemnej egzaminu. Zdaja tylko część ustną. 
3. Osoby, które zaliczyły część pisemną na co najmniej 50% pkt mogą mieć zaproponowaną ocenę 3,0 lub 3,5 bez pytania.  
4. Student, który zaliczył ćwiczenia przed rozpoczęciem sesji ma możliwość przystąpienia do 2 terminów w sesji i 1 terminu w 

sesji poprawkowej.  

 

 


