
 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 

Nazwa i kod przedmiotu: Wybrane zastosowania mechaniki 

Jednostka Wydziału realizująca 

przedmiot: 

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w 

Administracji 

Semestr i rok akademicki Semestr III studia stacjonarne, semestr III studia 

niestacjonarne, 

r. akad. 2020/2021 

Formy zajęć (liczba godzin) Wkład (20 godz.) oraz ćwiczenia (15godz.) studia 

stacjonarne. 

Wkład (10 godz.) oraz ćwiczenia (10godz.) studia 

niestacjonarne. 

Tryb / stopień / semestr / ECTS Stacjonarne i niestacjonarne /I stopnia /III semestr /3 ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jarosław Zalewski 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Jarosław Zalewski 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Przedmiot nie wymaga specjalnych umiejętności poza 

podstawową wiedzą z zakresu matematyki oraz obsługi 

komputera. 

Wymagania dotyczące 

uczestnictwa 

Obecność na wykładach nieobowiązkowa, natomiast 

obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna 

1 nieusprawiedliwiona nieobecność, jako że ćwiczenia 

trwają 15 godzin. 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

efektów uczenia się 

Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń w oparciu o kolokwium 

zaliczeniowe z wykonywania zadań w programie 

komputerowym przeznaczonym do tego celu. Niezaliczenie 

ćwiczeń wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu. Z części 

teoretycznej (wykład) także odbywa się kolokwium 

zaliczeniowe. 

W przypadku zajęć zdalnych podstawę zaliczenia ćwiczeń 

stanowi wykonanie zadania z każdego prostego ćwiczenia 

rachunkowego. Do materiałów zostaną dołączone 

komentarze z odniesieniem do programu Robot Structural 

Analysis. Z części wykładowej obowiązuje kolokwium. 

W ramach zajęć zdalnych w przypadku niezaliczenia 

ćwiczeń ocena będzie wystawiana jako suma oceny z 



wykładu i z niezaliczonych ćwiczeń. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 

wystawiania oceny końcowej z 

przedmiotu 

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych na siódmych zajęciach, 

w postaci kolokwium polegającego na rozwiązaniu dwóch 

zadań w programie Robot Structural Analysis. Wyniki 

ogłaszane tego samego dnia, po zakończeniu kolokwium. 

Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium złożonego 

z 10 pytań na studiach stacjonarnych i 8 na studiach 

niestacjonarnych, przeprowadzanego na ostatnim wykładzie. 

Ocena łączna stanowi średnią ocen otrzymanych z wykładu 

(jedna ocena) i z ćwiczeń (po jednej ocenie za każde 

zadanie). Niezaliczenie ćwiczeń powoduje niezaliczenie 

całego przedmiotu. 

W przypadku zajęć zdalnych podstawę zaliczenia ćwiczeń 

stanowi wykonanie zadania domowego z instrukcji do 

każdego ćwiczenia. Z części wykładowej obowiązuje 

kolokwium. 

Zasady powtarzania 

przedmiotu z powodu 

niezadowalających wyników w 

nauce poszczególnych typów 

zajęć realizowanych w ramach 

przedmiotu 

Poprawianie kolokwium z laboratorium odbywa się na 

zajęciach po zajęciach nr 7, tzn. w następnym tygodniu, 

ponieważ jest 15 godz. zajęć laboratoryjnych, natomiast 

przedmiot trwa przez połowę semestru. 

Poprawianie wykładu odbywa się indywidualnie, lub 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego. 

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się 

oceną zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu 

zajęć w ramach danego przedmiotu student powtarza 

przedmiot w całości (zarówno ćwiczenia, jak i wykład). 

Ewentualne zaliczenia po terminie, ale w semestrze, w 

którym przedmiot się odbywał, możliwe po uprzednim 

skonsultowaniu z prowadzącym. 

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się oceną 

zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w 

ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w 

całości (zarówno ćwiczenia, jak i wykład). 

Informacje dodatkowe 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni: 
https://ects.coi.pw.edu.pl/ 

2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php  

3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady 

Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. 
 

https://ects.coi.pw.edu.pl/
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php

