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1. Uczestnictwo w zajęciach. Zaliczanie nieobecności 

W semestrze zimowym obecność jest obligatoryjna na wszystkich zajęciach. Nieobecność 

wymaga zaliczenia w formie ustnej odpowiedzi na pytanie lub pytania z zakresu przedmiotu 

opuszczonych przez studenta zajęć. Nieobecność należy zaliczyć przed rozpoczęciem sesji 

egzaminacyjnej. 

W semestrze letnim dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Pozostałe 

nieobecności wymagają zaliczenia na zasadach jak w semestrze zimowym. 

2. Ocena końcowa 

Ocena końcowa będzie wypadkową oceny za I semestr (30% wagi) i oceny za II semestr 

(70% wagi). 

Na ocenę za semestr zimowy składać się będzie kolokwium pisemne oraz aktywność 

na zajęciach. 

Na ocenę za semestr letni składać się będzie kolokwium pisemne oraz aktywność 

na zajęciach. 

Ocena końcowa zostanie ustalona wg następującej skali: 

2,0 – 2,99  2,0 

3,0 – 3,24  3 

3,25 – 3,74  3,5 

3,75 – 4,24  4 

4,24 – 4,74  4,5 

4,75 – 5,0  5  

3. Kolokwium 

Kolokwium zaliczeniowe za semestr zimowy przeprowadzone zostanie na pierwszych 

zajęciach w semestrze letnim.  



Kolokwium zaliczeniowe za semestr letni odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Zakres 

zagadnień będzie obejmował cały zakres materiału dotychczas omówionego na zajęciach z 

semestru zimowego oraz letniego. 

Forma kolokwium – pisemna. Na kolokwium składać się będą: 

a. test obejmujący 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 3 wariantami 

odpowiedzi (20 punktów); 

b. 3 krótkie pytania opisowe – definicyjne – za każde do zdobycia od 2 do 4 punktów, 

(łącznie 10 punktów); 

c. jedno dłuższe pytanie opisowe (10 punktów). 

Kolokwium oceniane będzie wg następującej skali: 

0 – 20 pkt  2 

21 – 25 pkt  3 

26 – 29 pkt  3,5 

30 – 34 pkt  4 

35 – 37 pkt  4,5 

38 – 40 pkt  5 

 

Każdemu studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia kolokwium. Brak obecności 

skutkuje utratą pierwszego terminu. Jeżeli jednak student należycie usprawiedliwi 

nieobecność, pierwszy termin zostanie mu przywrócony. Poprawa kolokwium po semestrze 

zimowym odbywa się na specjalnie wyznaczonych konsultacjach na początku semestru 

letniego – w formie ustnej.  

Poprawa kolokwium po semestrze letnim odbywa się najpóźniej na ostatnich konsultacjach 

w semestrze letnim, wyznaczonych przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej – w formie 

ustnej. Studenci z przywróconym pierwszym terminem zdają kolokwium w formie ustnej na 

specjalnie wyznaczonych konsultacjach. W razie potrzeby wyznaczony zostanie również 

odrębny termin na poprawę. 

 

Niezaliczenie kolokwium skutkuje oceną niedostateczną za dany semestr niezależnie 

od pozostałej aktywności studenta na zajęciach. Niezaliczenie semestru zimowego nie jest 

równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej na koniec roku. W takim wypadku 

w dalszym ciągu obowiązuje przedstawiona wyżej skala ocen. 



 

W razie zmiany sytuacji epidemicznej skutkującej powrotem do nauki zdalnej, kolokwium 

zostanie zorganizowane w ww. formie za pośrednictwem Internetu.  

4. Aktywność podczas zajęć 

Aktywność nagradzana jest plusami. Trzy plusy zgromadzone w toku semestru skutkują 

podwyższeniem oceny o 0,5.  

5. Konsultacje  

Konsultacje odbywają się w terminach wskazanych na wydziałowej stronie osobistej 

w pokoju 516A. Zachęcam także do kontaktu mailowego. 

 


