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REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 

 

1. Zajęcia projektowe obejmują 15 jednostek 2 h. 

2. Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych Wydziału Chemicznego z wykorzystaniem 

zainstalowanego tam oprogramowania. 

3. Warunkiem dopuszczenia do realizacji programu seminarium jest zaliczenie wykładu  

i laboratorium komputerowego z Projektowania Procesów Technologicznych, sem. V. 

4. Tematy projektów zgłaszają Wykładowcy. 

5. Studenci dzielą się na sześcioosobowe zespoły. Zespół wybiera temat i spośród siebie głównego 

projektanta, a następnie pod jego kierunkiem i pod opieką Wykładowcy opracowuje projekt. 

6. W ustalonych terminach każdy zespół prezentuje na seminariach opracowane zagadnienia. Należy 

ściśle przestrzegać podanych w harmonogramie terminów prezentacji, ponieważ każdy zestaw 

elementów projektu przedstawiany jest tylko jeden raz.  

7. Warunkiem dopuszczenia do pierwszej prezentacji jest złożenie tydzień wcześniej sprawozdania z 

badań literaturowo-patentowych zaakceptowanego przez Wykładowcę. 

8. Warunkiem dopuszczenia do drugiej prezentacji jest złożenie tydzień wcześniej projektu 

procesowego zaakceptowanego przez Wykładowcę. 

9. Zadaniem zespołu studentów jest wykonanie projektu procesowego. 

10. Projekt procesowy w formie elektronicznej należy dostarczyć koordynatorowi przedmiotu 

najpóźniej trzy dni po drugiej prezentacji. 

11. Obecność na wszystkich prezentacjach jest obowiązkowa.  

12. Nie ma możliwości zmiany grupy/zespołu w trakcie semestru, ponieważ każdy zespół opracowuje 

inny temat. 

13. Ocenę z przedmiotu oblicza się wg wzoru: OP = (3*P + PR1 + PR2) / 5, gdzie: P, PR1, PR2 to 

oceny odpowiednio za projekt, pierwszą prezentację i drugą prezentację.  

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

udziału poszczególnych studentów w pracy zespołu. 

15. Ocenę zaliczeniową wystawia kierownik przedmiotu na podstawie propozycji Wykładowcy 

opiekującego się zespołem studenckim.  

16. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje kierownik przedmiotu. 
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