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1. Zasadnicza liczba punktów mo»liwych do uzyskania na ka»dym kolokwium jest równa 10.

2. W semestrze zaplanowanych jest 12 kolokwiów, odbywaj¡cych si¦ w czwartki w godz. 12:15-
13:00 w nastepujacych terminach

1 - 10.10
2 - 17.10
3 - 24.10
# - 31.10 dni rektorskie (nie ma kolokwium)
4 - 07.11
5 - 14.11
6 - 21.11
7 - 28.11
8 - 05.12
9 - 12.12
10 - 19.12
# - 26.12 przerwa ±wi¡teczna (nie ma kolokwium)
# - 02.01 przerwa ±wi¡teczna (nie ma kolokwium)
11 - 09.01
12 - 16.01
# - 23.01 nie ma kolokwium
# - 30.01 nie ma kolokwium

3. Oceny z zaliczenia wystawiane b¦d¡ wedªug nast¦puj¡cych zasad. Pod uwag¦ brane b¦d¡
wyniki 10 kolokwiów. Je»eli student pisaª wi¦cej kolokwiów, najsªabsze oceny nie b¦d¡ brane pod
uwag¦. Student nieobecny na kolokwium otrzymuje ocen¦ 0 bez wzgl¦du na przyczyn¦ nieobecno±ci.
Przypadki osób nieobecnych na wi¦cej ni» dwóch kolokwiach z przyczyn usprawiedliwionych (np.
dªugotrwaªa choroba) b¦d¡ rozpatrywane indywidualnie przez wykªadowc¦. O ocenie z zaliczenia
decyduje suma punktów z 10 kolokwiów wedªug poni»szej skali:

45 - 3.0
60 - 3.5
72 - 4.0
84 - 4.5
96 - 5.0
Ponadto, osoby które uzyskaj¡ co najmniej 107 punktów ze wszystkich 12 kolokwiów zostan¡

zwolnione z egzaminu z ocen¡ plus dobr¡.

4. Prowadz¡cy ¢wiczenia ma prawo na podstawie szeroko poj¦tej aktywno±ci studenta podnie±¢
mu ocen¦ z zaliczenia o póª stopnia, o ile student uzyskaª z 10 najlepszych kolokwiów co
najmniej 50 punktów (50% zasadniczej liczby punktów).

5. W przypadku, gdy liczba kolokwiów si¦ zmniejszy (np. z powodu godzin rektorskich lub
dzieka«skich), pozostaje w mocy zasada odrzucania dwóch najsªabszych kolokwiów, a skala przelicza-
nia punktów na oceny zostanie proporcjonalnie zmieniona.

6. Do egzaminu mog¡ przyst¡pi¢ studenci, którzy wcze±niej uzyskali zaliczenie ¢wicze«.

7. Reklamacje dotycz¡ce ocen z kolokwiów nale»y zgªasza¢ osobie oceniaj¡cej kolokwia w ci¡gu
tygodnia od otrzymania ocenionej pracy.
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