
Zasady zaliczania ćwiczeń

Szeregi i transformata Fouriera, semestr zimowy 2019/2020

(1) Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W ciągu semestru dopuszczal-
ne jest 1 nieobecność na ćwiczeniach. Każda następna nieobecność wymaga
odrobienia na konsultacjach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej
niż 4 ćwiczeniach może skutkować brakiem zaliczenia. Szczagólne sytuacje
będą rozpatrywane indywidualnie.

(2) Odrobienie zajęć polega na przygotowaniu pewnej liczby zadań z ćwiczeń,
na których student był nieobecny i zaprezentowaniu ich na konsultacjach
lub na ćwiczeniach. W celu odrobienia nieobecności należy zgłosić się na
konsultacje do prowadzącego ćwiczenia. Odrobienie zajęć jest możliwe w
ciągu 2 tygodni od nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest
przedłużenie tego terminu.

(3) Student, który do końca semestru nie odrobi wszystkich swoich nieobec-
ności (poza jedną dopuszczalną) nie może otrzymać oceny z zaliczenia
wyższej niż 3.0.

(4) W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia. W wypadku choroby w dniu
kolokwium, student zobowiązany jest do poinformowania (mailem) o swo-
jej nieobecności w dniu kolokwium oraz przedłożenia usprawiedliwienia
w terminie 7 dni od daty kolokwium. W takim wypadku przysługuje mu
dodatkowy termin kolokwium. Zwolnienia lekarskie z datą późniejszą niż
data kolokwium nie będą uwzględniane. Nieusprawiedliwiona nieobecność
na kolokwium oznacza 0 punktów.

(5) Planowane jest (jedno lub dwa) kolokwium poprawkowe. Do kolokwium
poprawkowego ma prawo przystąpić student, którego nieobecność na pierw-
szym terminie kolokwium była usprawiedliwiona, lub był obecny na pierw-
szym kolokwium i nie uzyskał 50% punktów.

(6) Zaliczenie kolokwium poprawkowego jest równoważne uzyskaniu 50% punk-
tów z pierwszego terminu w wypadku niezaliczenia w pierwszym terminie.
W wypadku osób, których nieobecność na pierwszym terminie była uspra-
wiedliwiona, wynik procentowy z kolokwium poprawkowego będzie liczony
jako wynik procentowy z kolokwium w pierwszym terminie.

(7) Podstawą zaliczenia będzie spełnienie wszystkich poniższych warunków:
(a) co najwyżej 4 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach,
(b) uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego kolokwium,
(c) uzyskanie co najmniej 3 punktów z aktywności.
Osoba, która spełnia powyższe warunki ma gwarancję zaliczenia ćwiczeń
(tj. oceny co najmniej 3.0 niezależnie od wyniku procentowego).
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(8) Punkty z aktywności można zdobywać za poprawne rozwiązania zadań
przy tablicy lub przygotowanie minireferatu na zadany temat. O liczbie
przyznanych punktów decyduje prowadzący ćwiczenia. Uzyskanie mniej
niż 3 punktów z aktywności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.

(9) Wynik końcowy liczy się z następującego wzoru:

W =
%K1 +%K2

2
+ min(30%, (A− 3)%),

gdzie %K1,%K2 są wynikami procentowymi z kolokwiów, A jest liczbą
punktów z aktywności.

(10) Wynik końcowy będzie przeliczony na ocenę w skali 2 − 5 według zasad
nie mniej korzystnych niż podane w tabeli.

% 0-49.9% 50-59.5% 60-69.9% 70-79.9% 80-89.9% 90%-120%
ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0


