Jarosław Wróblewski

Matematyka Elementarna, zima 2011/12
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Zasady zaliczania przedmiotu
Koordynator: Jarosław Wróblewski
Prowadzący: Jarosław Wróblewski, Małgorzata Mikołajczyk, Dominika Pilarczyk, Jan
Kraszewski

1. W trakcie semestru przeprowadzone zostaną 4 kolokwia wspólne dla wszystkich
grup. Kolokwia będą odbywać się w czwartki w godzinach 10.15-12.00. Terminy kolokwiów są następujące:
kolokwium nr 1: 3 listopada 2011 r. (waga 1)
kolokwium nr 2: 8 grudnia 2011 r. (waga 1)
kolokwium nr 3: 12 stycznia 2012 r. (waga 2)
kolokwium nr 4: 19 stycznia 2012 r. (waga 2)
2. Student nieobecny na kolokwium otrzyma za nie 0 punktów bez względu na przyczynę nieobecności. Nie przewiduje się organizowania kolokwiów poprawkowych. Sposób
wyliczania końcowej oceny sprawia, że faktycznie do wystawienia oceny wystarczą wyniki
trzech pierwszych kolokwiów, a czwarte kolokwium spełnia rolę kolokwium poprawkowego. Przypadki osób nieobecnych na kolokwiach o łącznej wadze większej od dwóch,
z przyczyn usprawiedliwionych (np. długotrwała choroba), będą rozpatrywane indywidualnie przez koordynatora przedmiotu.
3. Na każdym kolokwium można zdobyć zasadniczo 20 punktów. Maksymalna liczba
możliwych do zdobycia punktów może być większa, bez wpływu na progi do wyliczania
poszczególnych ocen.
4. Podstawą do uzyskania zaliczenia i wyliczenia oceny będzie suma czterech największych liczb spośród następujących sześciu: K1, K2, K3, K3, K4, K4, gdzie Kn oznacza
liczbę punktów uzyskanych na kolokwium nr n.
5. Ocena zostanie wystawiona na podstawie liczby wyliczonej w punkcie poprzednim
według następujących progów:
40 - 3.0
52 - 3.5
60 - 4.0
68 - 4.5
76 - 5.0
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6. Prowadzący zajęcia może niektórym studentom swojej grupy ćwiczeniowej podnieść
ocenę, o której mowa w punkcie poprzednim, o co najwyżej pół stopnia. Prowadzący nie
może podnieść oceny osobom, które uzyskały mniej niż 44 punkty w/g reguł opisanych
w punkcie 4.
7. Koordynator przedmiotu zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych zasad, ale jedynie w sposób stanowiący utrzymanie lub złagodzenie poziomu wymagań na
zaliczenie i poszczególne oceny.
8. Interpretacja powyższych zasad oraz rozstrzyganie kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do koordynatora przedmiotu.
9. Studenci, którzy otrzymają ocenę niedostateczną z Matematyki Elementarnej, a nie
zostaną skreśleni z listy studentów po pierwszym semestrze, mogą przystąpić do testu
kwalifikacyjnego razem ze studentami przyjętymi w lutym 2012. Zdanie testu spowoduje zwolnienie z obowiązku powtarzania Matematyki Elementarnej w semestrze lenim
2011/12 (student nie otrzyma punktów ECTS za Matematykę Elementarną).
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