
Inżynieria finansowa 1, semestr letni 2022/2023
laboratoria – zasady zaliczenia

1. Laboratoria polegają na pracy nad projektami. W semestrze będą 3 projekty, które wykonuje się
w grupach 3-osobowych (w wyjątkowych przypadkach 2- lub 4-osobowych). Grupy wybiera prowa-
dzący i do każdego projektu mogą być inne.

2. Na każdy projekt będą średnio 4 tygodnie na przygotowanie. W trakcie tych przygotowań, każda
grupa będzie się spotykała z prowadzącym raz w tygodniu i przedstawiała swoje postępy. Na spo-
tkaniach tych prowadzący może oczywiście pytać o wszelkie aspekty związane z projektem.

3. Po czasie na przygotowanie projektu, jako ostateczny rezultat każda grupa ma sporządzić raport,
który będzie syntezą odpowiedzi na wszystkie punkty projektu i będzie zawierać ich głęboką analizę.
Raport taki ma być pisany w sposób przejrzysty i zrozumiały dla czytającego.

4. Za raport będzie wystawiona ocena, uwzględniająca jego czytelność, odpowiedzi na wszystkie punkty
projektu oraz kreatywność. Za jeden raport cała grupa dostaje tę samą ocenę.

5. Oprócz raportu każda grupa będzie prezentowała wyniki swoich prac nad projektem na wspólnym
spotkaniu wszystkich grup z prowadzącym i być może zaproszonymi gośćmi (wykładowcą, studen-
tami i absolwentami zainteresowanymi tematyką). Za bardzo dobre zaprezentowanie się na takiej
prezentacji każda osoba może dostać podwyższenie oceny za dany projekt o 0.5 – tym razem jest
to już podwyższenie indywidualne, niekoniecznie dla całej grupy. O przyznaniu tego podwyższenia
będzie decydował prowadzący laboratoria wspólnie z prowadzącym wykład, o ile będzie on obecny
na prezentacji.

6. Dodatkowe podwyższenie oceny o 0.5 za dany projekt każda osoba indywidualnie może dostać za
cotygodniowe spotkania z prowadzącym, jeżeli będzie na nich aktywna i kreatywna (tzn. jedno
podwyższenie o 0.5 za wszystkie spotkania dotyczące jednego projektu).

7. Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratoriów jest aktywne uczestniczenie we wszystkich trzech
projektach (tzn. niedopuszczalna jest sytuacja, w której dana osoba będzie uczestniczyła w dwóch
projektach, a do trzeciego nic nie zrobi).

8. Końcową oceną dla każdej osoby (po spełnieniu warunku koniecznego) będzie średnia arytmetyczna
z trzech projektów (tzn. z trzech ocen za raporty powiększonych o ewentualną aktywność na spo-
tkaniach lub prezentacji), zaokrąglona do pełnych 0.5.

9. Przykład: Ustalmy studenta A. Przyjmijmy, że za pierwszy projekt (raport) jego grupa dostała
ocenę 4.0, a on do tego podwyższenie o 0.5 za prezentację. Za drugi grupa dostała 3.0, a student
A oba możliwe podwyższenia. Za trzeci projekt grupa dostała 4.5 a student A podwyższenie za
aktywność na spotkaniach. Wtedy jego końcową oceną będzie (4.5 + 4.0 + 5.0)/3 = 4.5.

10. O sprawach niejasnych lub nieopisanych w niniejszych zasadach decyduje prowadzący. Wszelkie
pytania i niejasności związane z tymi zasadami zaleca się wyjaśniać na początku semestru, nie na
końcu.
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