
WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

1. Obecność:  

 obecność na zajęciach jest obowiązkowa;

 nieobecność na zajęciach podlega zaliczeniu na najbliższym terminie konsultacji;

 zaliczenie  nieobecności  na  najbliższym  terminie  konsultacji  polega  na  udzieleniu 

odpowiedzi na pytania (ustnie) z przerobionego podczas nieobecności materiału;

 brak zaliczenia nieobecności do dnia kolokwium prowadzi do obniżenia oceny z kolokwium 

o dwie oceny;

  

2. Aktywność na zajęciach:  

 aktywność na zajęciach premiowane jest „+”; 

 uzyskanie 2 plusów podwyższa ocenę z kolokwium o pół oceny;

3. Kazusy:  

 po  każdych  zakończonych  zajęciach  studenci  otrzymają  do  rozwiązania  kazus  z 

przerobionego na ćwiczeniach materiału;

 rozwiązanie  kazusu  studenci  prześlą  na  e-mail  prowadzącego  najpóźniej  2  dni  przed 

następnymi zajęciami;

 rozwiązanie  kazusu  będzie  omawiane  ze  studentami  na  początku  następnych  zajęć 

(prowadzący wybierze z grupy jedną osobę do omówienia kazusu);

 brak przesłania rozwiązania 2 kazusów do czasu kolokwium prowadzi do obniżenia oceny z 

kolokwium o jedną ocenę;

4. Kartkówka  

 zostanie  przeprowadzona  przynajmniej  jedna  kartkówka  w  semestrze  z  materiału 

omawianego na zajęciach;

 kartkówka oceniana jest na zasadzie: zaliczenie/brak zaliczenia;

 zaliczenie kartkówki prowadzi do podwyższenia oceny z kolokwium o jedną ocenę;



 kartkówki nie można poprawiać;

5. Kolokwium    

 kolokwium zostanie  przeprowadzone  w  semestrze  na  wyznaczonym  wcześniej  terminie 

ćwiczeń;

 możliwe jest (po wcześniejszym ustaleniu) przeprowadzenie przedterminowego kolokwium 

w formie ustnej na konsultacjach polegającego na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane 

trzy pytania z przerobionego w semestrze materiału – traktuje się taki termin jak pierwszy 

termin;

 kolokwium przeprowadzone będzie w formie pisemnej opisowej - trzy pytania;

 za udzielenie odpowiedzi na każde pytanie uzyskuje się cząstkową ocenę;

 uzyskanie jednej cząstkowej oceny niedostatecznej skutkuje niezaliczeniem kolokwium;

 kolokwium trwa 60 minut;

 pozytywna ocena z kolokwium nie podlega poprawie;

 ocena niedostateczna z kolokwium podlega poprawie na następnych zajęciach w formie jak 

wyżej  z  tym,  że  kolokwium  trwa  45  min,  bądź  w  innym  terminie  ustalonym  przez 

prowadzącego;

 dopuszcza się jednokrotne przystąpienie do poprawy kolokwium;


