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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-411 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Projektowanie procesów 
przenoszenia ciepła 

w j. angielskim Design of Heat Transfer Processes 

Kierownik przedmiotu dr inż. Leszek Rudniak 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 4 Specjalność nie dotyczy 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

45 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

3 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - - 3 - 

łącznie w semestrze - - 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 matematyki (rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe), fizyki oraz podstawy mechaniki 
płynów. 

W przypadku niezaliczenia wszystkich trzech, wyżej wymienionych przedmiotów, student nie może uzyskać zapisu na przedmiot. 

Studenci nie mogą rejestrować obrazu i dźwięku podczas zajęć. W przypadku złamania tego zakazu, student zostaje zobligowany do 
opuszczenia sali zajęciowej z jednoczesnym uzyskaniem nieusprawiedliwionej nieobecności na danych zajęciach. 

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

 

Ćwiczenia projektowe 

Przedmiot jest realizowany w formie ćwiczeń projektowych. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 3 godziny i polegają na 
rozwiązywaniu zadań przy aktywnym udziale studentów. Wymagana jest znajomość materiału teoretycznego przedstawianego 
w trakcie wykładów z Wymiany Ciepła. 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach jest sprawdzana i polega na własnoręcznym podpisaniu listy 
obecności. W ciągu 3-godzinnych zajęć, obecność może być weryfikowana podczas obu godzin zajęć oddzielnie. Obecność na zajęciach 
w danym dniu definiuje się jako przebywanie w sali/ audytorium, w którym odbywają się zajęcia, przez okres dwóch godzin. Obecność 
tylko na jednej godzinie skutkuje uzyskaniem nieobecności w danym dniu. Nieobecność uzyskuje się także w wyniku niedozwolonego 
rejestrowania obrazu i dźwięku podczas zajęć. 

W przypadku, gdy student był nieobecny na zajęciach i posiada stosowne zwolnienie lekarskie to w celu usprawiedliwienia nieobecności 
musi przedstawić prowadzącemu zajęcia oryginał zwolnienia lekarskiego w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenie jego 
obowiązywania. Alternatywnie może przesłać skan zwolnienia lekarskiego na adres mailowy prowadzącego w wyżej wymienionym 
terminie. 

Jeżeli student posiada zwolnienie z zajęć udzielone przez Dziekana lub Jego Magnificencji Rektora to także w celu usprawiedliwienia 
nieobecności musi przedłożyć zwolnienie w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenie jego obowiązywania. 

W przypadku, gdy student posiada dwie lub więcej nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach to zostaje skreślony z listy 
zajęciowej przedmiotu i traci możliwość jego zaliczenia w danym roku akademickim. 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana w formie pisemnej, na podstawie: dwóch sprawdzianów pisemnych 
w trakcie trwania semestru oraz dwóch projektów, które należy wykonać samodzielnie w trakcie trwania semestru. 

Dopuszczalne jest poprawienie tylko jednego elementu zaliczeniowego w terminie poprawkowym, określonym przez prowadzącego 
podczas pierwszych zajęć. Warunkiem koniecznym przystąpienia do poprawy jest zapisanie się na listę osób przystępujących do 
poprawy w terminie wskazanym przez prowadzącego. 

W przypadku przystąpienia do poprawy elementu zaliczeniowego liczy się tylko wynik poprawy. Oznacza to, że w przypadku, gdy osoba, 
która zaliczyła dany element zaliczeniowy w pierwszym terminie, nie zaliczy go w terminie poprawkowym to przedmiot jest 
niezaliczony. 

Zapisanie się na listę osób przystępujących do poprawy i niestawienie się na kolokwium poprawkowym albo nieoddanie projektu 
poprawkowego skutkuje przyznaniem 0 punktów za ten element. W efekcie oznacza to niezaliczenie przedmiotu. 

Podczas zaliczania sprawdzianów pisemnych dopuszczalne jest tylko używanie kalkulatorów, o ile zostanie udzielona na to zgoda 
prowadzącego. 

Podczas zajęć zabrania się używania telefonów komórkowych. W przypadku, gdy prowadzący stwierdzi używanie telefonu przez 
studenta skutkuje to odnotowaniem w protokole. W efekcie student zostaje zobligowany do opuszczenia sali zajęciowej z jednoczesnym 
uzyskaniem nieusprawiedliwionej nieobecności na danych zajęciach. 
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W trakcie trwania ćwiczeń audytoryjnych studenci mogą być poproszeni do rozwiązania zadania przy tablicy. Dopuszczalna jest także 
odpowiedź ustna studenta z omawianego materiału lub materiału przedstawianego na wcześniejszych zajęciach. Prowadzący może 
ocenić taką odpowiedź na punkty dodatnie w przypadku poprawnego rozwiązania zadania/ poprawnej odpowiedzi.  

Jeżeli student: 

1. odmówi rozwiązywania zadania lub podejścia do odpowiedzi,  
2. wykaże się brakiem opanowania materiału z poprzednich zajęć, jak również z zakresu omówionego na wykładzie (tego samego dnia, 
co są prowadzone ćwiczenia projektowe, jak i z wcześniejszych wykładów), 

to wówczas student otrzymuje 0 punktów z aktywności.  

Na początku każdych zajęć może odbyć się krótki sprawdzian, który sprawdza opanowanie materiału z poprzednich zajęć. W przypadku 
udzielenia poprawnych odpowiedzi student otrzymuje dodatkowe punkty z puli punktów za aktywność. Maksymalna liczba punktów do 
uzyskania zostanie podana wraz z treścią polecenia do wykonania. 

Wyniki wszystkich elementów zaliczeniowych (sprawdzianów pisemnych, projektów) będą wywieszane niezwłocznie po dokonaniu ich 
oceny na tablicy Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na 5-tym piętrze Wydziału IChiP PW. 

Treści zadań projektowych będą wywieszane w gablocie dedykowanej przedmiotowi Projektowanie procesów przenoszenia ciepła na 
parterze wyżej wymienionego Wydziału. 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Zasady oceniania: 

- 2 sprawdziany pisemne po 10 pkt. każdy, 

- 2 wykonane samodzielnie projekty po 10 pkt. każdy. 

Minimum zaliczenia: 20,01 pkt., przy czym dopuszczalne jest uzyskanie zaliczenia dwóch elementów zaliczeniowych na sumę punktów 
większą niż 4,00, pozostałe elementy zaliczeniowe muszą być zaliczone na więcej niż 5,00.  

Prowadzący może dodać punkty (maksymalnie 5 pkt.) za aktywny udział w zajęciach. Jeżeli student/ studentka: odmówi rozwiązywania 
zadania lub podejścia do odpowiedzi, jak również, gdy wykaże się brakiem opanowania materiału z poprzednich zajęć, jak i z zakresu 
omówionego na wykładzie (tego samego dnia, co są prowadzone ćwiczenia projektowe, jak i z wcześniejszych wykładów) to wówczas 
student otrzymuje 0 punktów z aktywności. 

Ocena końcowa: 

5.0 dla 36,01-45,00pkt. 

4.5 dla 32,01-36,00pkt. 

4.0 dla 28,01-32,00pkt. 

3.5 dla 24,01-28,00pkt. 

3.0 dla 20,01-24,00 pkt. 

2.0 dla   0,00-20,00 pkt. 

Złożenie projektu po wyznaczonym terminie skutkuje przyznaniem 0 punktów. 

Rozwiązywanie zadania projektowego dla innych danych niż dane liczbowe wariantu przypisanego do danej osoby skutkuje 
przyznaniem za to zadanie 0 punktów. 

W przypadku nieuzyskania zaliczenia przedmiotu konieczne jest jego powtórzenie w kolejnym cyklu realizacji zajęć. 

 

 


