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1. Obecno±¢ na ¢wiczeniach jest obowi¡zkowa. Ka»d¡ nieobecno±¢ na ¢wiczeniach (usprawiedli-
wion¡ lub nie) nale»y odrobi¢ w formie ustalonej przez prowadz¡cego zaj¦cia. Nieusprawiedli-
wiona nieobecno±¢ na wi¦cej ni» czterech ¢wiczeniach mo»e skutkowa¢ brakiem zaliczenia.

2. W trakcie semestru (w czasie wykªadu/konwersatorium) odb¦d¡ si¦ dwa kolokwia, wspólne dla
obu grup. W przypadku choroby w dniu kolokwium, student zobowi¡zany jest do poinformowa-
nia (mailem) o swojej chorobie najpó¹niej w dniu kolokwium oraz przedªo»enia usprawiedli-
wienia w terminie 7 dni od daty kolokwium. W takim przypadku przysªuguje mu dodatkowy
termin wyznaczony przez wykªadowc¦. Zwolnienia lekarskie wystawione z dat¡ pó¹niejsz¡ ni»
data kolokwium nie b¦d¡ uwzgl¦dniane. Nieusprawiedliwiona nieobecno±¢ na kolokwium oz-
nacza 0 punktów.

3. Podstaw¡ uzyskania zaliczenia ¢wicze« b¦dzie speªnienie wszystkich poni»szych warunków:

• obecno±¢ na zaj¦ciach (ewentualnie odrobienie nieobecno±ci),

• uzyskanie co najmniej 50% punktów za ka»de z kolokwiów,

• zdobycie minimum 3 punktów za aktywno±¢.

4. Punkty z aktywno±ci b¦dzie mo»na uzyska¢ za poprawne rozwi¡zanie zadania na tablicy. O
przyznaniu i liczbie punktów decyduje prowadzacy ¢wiczenia. Punktów z aktywno±ci nie przyz-
naje si¦ za zadania prezentowane w ramach odrabiania zaj¦¢. Referencyjna aktywno±¢ maksy-
malna zostanie ustalona pod koniec semestru, ale nie b¦dzie wy»sza ni» 15 punktów. Maksy-
malny procentowy wynik z aktywno±ci mo»e wynie±¢ 130%.

5. Ocena z zaliczenia b¦dzie liczona jako ±rednia

K1% +K2% + A%

3
,

gdzie Kj% oznacza procentowy wynik z j-ego kolokwium (j = 1, 2), a A% oznacza procentowy
wynik z aktywno±ci.

6. Wykªad zako«czy si¦ egzaminem pisemnym, do którego mo»na przyst¡pi¢ jedynie po uzyskaniu
pozytywnej oceny z ¢wicze«. Podstaw¡ zaliczenia egzaminu b¦dzie uzykanie co najmniej 50%
punktów za zadania. Egzamin w terminie poprawkowym mo»e zosta¢ przeprowadzony w formie
ustnej lub pisemnej.

7. Nieobecno±¢ studenta na egzaminie w ustalonym terminie b¦dzie usprawiedliwiona, je±li wykªad-
owca zostanie poinformowany (mailem) o chorobie studenta najpó¹niej w dniu egzaminu oraz
zwolnienie lekarskie zostanie dostarczone w terminie siedmiu dni od dnia egzaminu. Zwol-
nienia lekarskie wystawione z dat¡ pó¹niejsz¡ ni» data egzaminu nie b¦d¡ uwzgl¦dniane. W
przypadku nieusprawiedliwienia nieobecno±ci na egzaminie student nie otrzymuje »adnej oceny
i traci prawo do tego terminu.



8. Ocena z egzaminu b¦dzie liczona jako ±rednia wa»ona

2 · E%+ 1 · Z%
3

,

gdzie E% oznacza procentowy wynik z egzaminu, a Z% oznacza procentowy wynik z zaliczenia
¢wicze«.

9. Oceny procentowe z zaliczenia i egzaminu zostan¡ przeliczone na oceny w skali 2-5 wedªug
zasad nie mniej korzystnych ni»:

% 0-(?) (??)-59.9 60-69.9 70-79.9 80-89.9 90-100
ocena ndst dst +dst db +db bdb

(?) = niespeªnienie warunków zaliczenia; (??)=speªnienie warunków zaliczenia.

10. W czasie kolokwiów i egzaminu telefony komórkowe i wszelkie inne ±rodki komunikacji prze-
wodowej i bezprzewodowej musz¡ by¢ wyª¡czone. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje wypro-
szeniem studenta z sali oraz zerem punktów z kolokwium czy egzaminu.
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