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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-412 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Zagadnienia termodynamiczne      
w projektowaniu procesowym 

w j. angielskim 
Thermodynamics Aspects in 

Process Design 

Kierownik przedmiotu dr inż. Piotr Machniewski 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 4 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 

Podstawy fizyki, chemia fizyczna, matematyka, elementy statystyki.  

Dodatkowo wskazane są podstawowe umiejętności posługiwania się programami obliczeniowymi typu Matlab, MathCad, Mathematica, 
Excel itp. 

Wymagana jest zgoda prowadzącego zajęcia na rejestrowanie dźwięku lub obrazu.  

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

 

Ćwiczenia projektowe 

Program zajęć obejmuje ćwiczenia projektowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz samodzielne wykonanie i zaliczenie 2 projektów 
obliczeniowych.  

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa (3 nieobecności nieusprawiedliwione, powodują skreślenie z listy studentów). 

Do zaliczenia ćwiczeń projektowych wymagane jest wykazanie umiejętności rozwiązywania problemów obliczeniowych z zakresu 
termodynamiki procesowej, a w szczególności: 

- poprawne i terminowe wykonanie i indywidualne zaliczenie 2 projektów (a’ 12 pkt.) w terminie 2 tygodni od daty ich złożenia u 
prowadzącego zajęcia. Zaliczenia (obrony) projektów odbywają się w formie odpowiedzi ustnej. 

- zaliczenie 2 sprawdzianów pisemnych (10 pkt.). 

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (6 pkt.). 

Podczas sprawdzianów pisemnych można korzystać z notatek i kalkulatorów, nie można korzystać z telefonów i wszelkiego typu 
komunikatorów. 

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie 26/50 pkt., przy zaliczeniu na co najmniej 5 pkt. każdego z kolokwiów i na 6 pkt każdego 
z projektów. 

Przewidziana jest możliwość zaliczania projektów oraz kolokwiów w trybie poprawkowym (jeden termin w sesji letniej lub jesiennej). 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Zaliczenie przedmiotu jest uwarunkowane wykonaniem i zaliczeniem wszystkich ćwiczeń objętych programem. 

Oceny końcowa obliczana jest na podstawie sumy punktów. 

Suma pkt. Ocena 

0-25,9 2.0 

26-30,9 3.0 

31-35,9 3.5 

36-40,5 4.0 

40,6-45 4.5 

45,1-50 5.0 
 

 


