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1. Zasadnicza liczba punktów możliwych do uzyskania na każdym kolokwium jest
równa 10. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów może być większa.

2. W pierwszym semestrze zaplanowanych jest 14 kolokwiów, odbywających się na
ćwiczeniach we wtorki, godz. 10.15-11.00:
1 - 4.10.2011
2 - 11.10.2011
3 - 18.10.2011
4 - 25.10.2011
5 - 8.11.2011
6 - 16.11.2011 (środa, odbywają się zajęcia wtorkowe)
7 - 22.11.2011
8 - 29.11.2011
9 - 6.12.2011
10 - 13.12.2011
11 - 20.12.2011
12 - 3.01.2012
13 - 10.01.2012
14 - 17.01.2012

3. Oceny z zaliczenia wystawiane będą według wspólnych zasad dla wszystkich grup
ćwiczeniowych. Pod uwagę brane będą wyniki 12 kolokwiów. Jeżeli student pisał więcej
kolokwiów, najsłabsze oceny nie będą brane pod uwagę. Student nieobecny na kolo-
kwium otrzyma za nie 0 punktów bez względu na przyczynę nieobecności. Przypadki
osób nieobecnych na więcej niż dwóch kolokwiach z przyczyn usprawiedliwionych (np.
długotrwała choroba) będą rozpatrywane indywidualnie przez wykładowcę. O ocenie z
zaliczenia zadecyduje suma punktów z 12 kolokwiów według poniższej skali:
54 - 3.0
74 - 3.5
88 - 4.0
102 - 4.5
116 - 5.0
132 - zwolnienie z egzaminu z oceną bardzo dobrą (110% zasadniczej liczby punk-

tów).

4. Prowadzący ćwiczenia ma prawo na podstawie aktywności studenta na zajęciach
podnieść mu ocenę z zaliczenia o pół stopnia, o ile student uzyskał z 12 najlepszych
kolokwiow co najmniej 60 punktów (50% zasadniczej liczby punktów).
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5.W przypadku, gdy liczba kolokwiów się zmniejszy (np. z powodu godzin rektorskich
lub dziekańskich), wykładowca ustali nowe zasady przeliczania punktów na oceny.

6. Do egzaminu mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy wcześniej uzyskali zaliczenie
ćwiczeń.

7. Reklamacje dotyczące ocen z kolokwiów należy zgłaszać osobie oceniającej kolokwia
w ciągu tygodnia od otrzymania ocenionej pracy.

8. Obowiązywać będzie amnestia kolokwialna dla studentów, którzy przystąpili do
studiów z zaległościami ze szkoły, ale w czasie trwania semestru się z tymi zaległościa-
mi uporali. Amnestią objęci będą studenci, którzy nie zdobędą zaliczenia na powyższych
zasadach, ale uzyskają co najmniej 25 punktów z 5 najlepszych kolokwiów spośród ostat-
nich 6 kolokwiów (przy 14 kolokwiach są to kolokwia 9-14). Dobrodziejstwem amnestii
kolokwialnej będzie uzyskanie zaliczenia z oceną dostateczną.

9. Egzamin składać się będzie z 8 zadań i będzie podzielony na 2 części (4 zadania
na 80 minut każda). Zadania będą punktowane po 5 punktów (maksymalna punktacja
egzaminu to 40 punktów), a oceny wystawiane według następujących progów:
20 - 3.0
24 - 3.5
28 - 4.0
32 - 4.5
36 - 5.0

10. Egzamin poprawkowy będzie miał identyczny format i taką samą zamierzoną
trudność. Regulamin studiów nie precyzuje zasad udziału w egzaminie poprawkowym
studentów, którzy zdali egzamin w pierwszym terminie. Ja jednak dopuszczam taką
możliwość na następujących zasadach. Student zamierzający poprawiać pozytywną ocenę
uzyskaną w pierwszym terminie, musi zrezygnować z tej oceny. Próba poprawiania oceny
dostatecznej (3.0) otwiera więc drogę do niezaliczenia przedmiotu, co może przyczynić
się do skreślenia z listy studentów. Przy poprawianiu oceny 3.5 lub wyższej, student
zachowuje gwarancję uzyskania co najmniej oceny o pół stopnia niższej niż ocena, z
której rezygnuje.

11. Interpretacja powyższych zasad oraz rozstrzyganie kwestii nieuregulowanych ni-
niejszym regulaminem należy do wykładowcy.

12. W drugim semestrze zasady zaliczeń ustali nowy wykładowca i zasady te nie
muszą być podobne.
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