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1. W tym momencie tylko tyle wiadomo, że nic nie wiadomo. Oficjalne komunikaty

nic nie mówią o tym, abyśmy 25 maja nie mieli się spotkać na normalnych zajęciach,
gdyż póki co zajęcia są zawieszone tylko do 24 maja. Z drugiej strony różne pesymi-
styczne prognozy nie dają gwarancji, że choćby nowy rok akademicki rozpocznie się już
w tradycyjnej formie. W tej sytuacji trudno o sprecyzowanie dokładnych zasad zaliczenia
przedmiotu. Sformułuję jednak pewne zasady, które w kontekście regulaminu ogłoszonego
na początku semestru oraz w kontekście obecnej sytuacji i prognoz powinny być w miarę
oczywiste, ale może na potwierdzenie tych właśnie oczywistości Państwo oczekują.

Zaliczenie przedmiotu w sytuacji niepatologicznej
2. Ocena z zaliczenia ćwiczeń będzie wystawiona na podstawie sprawdzianu1 pisemne-

go w warunkach kontrolowanej samodzielności2 według progów nie wyższych niż:
90% – dobry (4.0)
70% – plus dostateczny (3.5)
50% – dostateczny (3.0)

3. Inna aktywność (jak np. rozwiązania zadań, które niektórzy z Państwa przesyłają
przez internet) może wpłynąć tylko na podniesienie pozytywnej oceny z zaliczenia.

4. Podobnie z egzaminem: Zakładam, że odbędzie się on w tradycyjnej formie. Wów-
czas format i sposób oceniania będą identyczne lub możliwie najbardziej zbliżone do og-
łoszonego w pierwotnej wersji regulaminu zaliczeń.

5. Nie można wykluczyć, że egzamin odbędzie się w warunkach, które dziś trudno
przewidzieć, trudno więc snuć bardziej szczegółowe wizje, jak będą wówczas wyglądały
jego detale. Pomimo wznowienia zajęć bądź egzaminów w tradycyjnej formie, mogą obo-
wiązywać reżimy sanitarne, które w sposób dziś nieprzwidywalny skomplikują sytuację
(mogą być problemy z usadzeniem na sali odpowiedniej liczby osób, dojazdem na egza-
min, zakwaterowaniem w czasie sesji). Tu nie można niczego zaplanować, trzeba będzie
reagować na istniejące uwarunkowania.

6. W nieprzewidywalnej obecnie sytuacji nie można wykluczyć i takiej ewentualności,
że zaliczenie będzie uzyskiwane razem z egzaminem, którego pierwszy termin może być
na przykład we wrześniu.

Zaliczenie przedmiotu w sytuacji patologicznej
7.W przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie kolokwiów/egzaminu w for-

mie tradycyjnej, a władze różnych szczebli postawią sobie za punkt honoru udowodnienie,
że uczelnie funkcjonują normalnie, możemy zostać zmuszeni do przeprowadzenia mniej
lub bardziej lipnego sprawdzenia wiedzy w formie zdalnej. Wówczas każdy idiotyzm bę-
dzie możliwy, a moja zdolność do postępowania zgodnego ze zdrowym rozsądkiem może
być ograniczona.

1lub sprawdzianów
2czyli w tradycyjnej formie w IM
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