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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-511 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  
Procesy podstawowe i aparatura 
procesowa 1 

w j. angielskim 
Fundamental Processes and 
Process Equipment 1 

Kierownik przedmiotu dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni 

Jednostka prowadząca WIChiP PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 5 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
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 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu rysunku technicznego, wymiany ciepła, mechaniki płynów/hydrauliki, chemii 
fizycznej i materiałoznawstwa. 

Zalecane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: Grafika inżynierska, Podstawy nauki o materiałach, Podstawy mechaniki płynów, 
Wymiana ciepła.  

W czasie wykładu niedozwolone jest rejestrowanie obrazu i dźwięku. 

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

Wykład 

Wykład obejmuje 45 godzin w semestrze (3 godziny/tydzień). 

Zaliczenie części wykładowej modułu odbywa się na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu w formie pisemnej lub ustnej – formę 
egzaminu w danym terminie ustala Kierownik Przedmiotu (dotyczy to zarówno egzaminów przeprowadzanych w formie stacjonarnej, jak 
i zdalnej). 

Zgodnie z regulaminem studiów w Politechnice Warszawskiej student ma możliwość przystąpienia do dowolnej liczby egzaminów spośród 
trzech terminów egzaminów w jednym roku akademickim (dwa terminy w sesji zimowej i jeden termin w sesji wrześniowej). 

Dla studentów aktywnie uczestniczących w wykładach i mających zaliczone ćwiczenia projektowe na ocenę co najmniej 4,0 przewiduje 
się możliwość zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie zerowym (uczestnictwo w wykładach weryfikowane jest wpisaniem się na 
listę na losowo wybranych wykładach – kryterium dopuszczenia do terminu „0” ustala prowadzący). 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Jeśli student przystępuje do kilku terminów egzaminu za ocenę końcową uznawany jest wynik uzyskany w ostatnim terminie, który 
reprezentuje najbardziej aktualny stan wiedzy studenta (nawet jeśli jest to ocena gorsza od wcześniejszych). 

 


