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REGULAMIN 

1. Laboratorium projektowe (45 h) dzieli się na laboratorium komputerowe (15 h) i projekt (30 h). 

2. W trakcie pierwszych zajęć studenci dzielą się na 6-osobowe zespoły i wybierają z pośród siebie 

głównego projektanta. Każdy zespół wybiera temat projektu proponowany przez Wykładowców 

Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków oraz Katedry Chemii i Technologii 

Polimerów. 

3. Nie przewiduje się zmian przynależności do zespołu w trakcie semestru.  

4. Zadaniem zespołu studentów jest wykonanie projektu procesowego na podstawie danych 

literaturowych i informacji od Wykładowcy.  

5. Warunkiem dopuszczenia do prezentacji jest przekazanie projektu Wykładowcy na tydzień 

przed prezentacją. 

6. Na ostatnich zajęciach wszystkie zespoły prezentują główne zagadnienia projektu. 

7. Oceniony przez opiekuna projekt w wersji elektronicznej zespoły przekazują kierownikowi 

przedmiotu nie później niż 3 dni po prezentacji. 

8. Ocenę za projekt (P) wystawia Wykładowca zapoznając się z opinią głównego projektanta 

dotyczącą udziału poszczególnych studentów w pracy zespołu. 

9. W pierwszej części semestru prowadzone jest Laboratorium komputerowe (15 h) w grupach 

przez następujących prowadzących: dr inż. Agnieszkę Gadomska-Gajadhur, dr hab. inż. 

Dominika Jańczewskiego, prof. PW, dr inż. Pawła Ruśkowskiego i mgr inż. Michała Wrzecionka. 

10. Zajęcia odbywają się w pracowniach komputerowych Wydziału Chemicznego z wykorzystaniem 

zainstalowanego tam oprogramowania. 

11. Obecność na zajęciach komputerowych jest obowiązkowa. Dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności powodują niezaliczenie laboratorium. 

12. W ramach laboratorium komputerowego studenci mają obowiązek zaliczyć kurs e-learningowy 

dotyczący poszukiwań w literaturowych bazach danych (2 III – 13 III 2020). 

13. Laboratorium komputerowe kończy się kolokwium zaliczeniowym (6 IV 2020). 

14. Zaliczanie laboratorium projektowego wymaga uzyskania pozytywnych ocen z kolokwium i 

projektu.  

15. Ocenę z laboratorium projektowego oblicza się wg wzoru: O=(3*P+K+PR)/5, gdzie P – ocena  

za projekt; K – ocena z kolokwium; PR – ocena za prezentację projektu. 

16. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje kierownik przedmiotu. 

 

UWAGA!!! Opracowanie projektu jest pracochłonne, dlatego cały zespół musi pracować 

systematycznie. 

  


