
Warunki zaliczenia ćwiczeń z MMF

Na ocenę końcową składać się będą wyniki z kolokwiów, sprawdzianów oraz prac
domowych.

Przewidziane są trzy kolokwia. Kolokwium odbywać się będzie w trakcie zajęć i
będzie trwać ok. 90 minut. W sumie z trzech kolokwiów można uzyskać 100 punktów
(każde będzie wchodziło z tą samą wagą).

Sprawdziany będą obejmować materiał z poprzednich ćwiczeń i prac domowych,
przewidziane są na ok. 10 minut. W sumie można zdobyć 20 punktów. Przewidziane są 2
pytania tygodniowo (każde punktowane w systemie zero-jedynkowym).

Prace domowe zadawane będą systematycznie i sprawdzane będą tylko wybrane
przykłady (losowo dla wszystkich te same, które będą oceniane). Maksymalnie można
zdobyć 10 punktów z zadań domowych. Ok. 10-15 zadań będzie zadawanych na każdych
ćwiczeniach.

W całym semestrze można zdobyć 130 punktów. Aby uzyskać zaliczenie, trzeba
spełnić następujące warunki

Warunkami koniecznymi uzyskania zaliczenia są:

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze.

• Zaliczenie kolokwiów na 50% (łączna liczba punktów ze wszystkich kolokwiów)

• Zaliczenie sprawdzianów na 1/3 (ok. 33%) punktów

• Zaliczenie prac domowych na 50% sprawdzanych zadań.

Skala ocen:

• 0 – 61 – ocena niedostateczna (2)

• 62 – 71 – ocena dostateczna (3)

• 72 – 81 – ocena dostateczna plus (3+)

• 82 – 91 – ocena dobra (4)

• 92 – 101 ocena dobra plus (4+)

• 102 – 130 ocena bardzo dobra (5)
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Możliwości poprawy.

Sprawdziany nie podlegają poprawie. Prace domowe nie podlegają poprawie. Jeżeli
student nie uzyska zaliczenia z kolokwiów (uzyska mniej niż 50% możliwych punktów) ma
możliwość przystąpienia do kolokwium poprawkowego tzw. „zbója”, który będzie zawierał
materiał z kolokwiów, z których student nie uzyskał zaliczenia. Zbój odbędzie się w trakcie
sesji zimowej (jeden termin dla wszystkich). Zdanie kolokwium poprawkowego skutkuje
uzyskaniem oceny dostatecznej z ćwiczeń.

Prace domowe należy oddawać na następnych zajęciach. Prace oddane po terminie
nie będą sprawdzane. Wyjątek stanowią prace domowe osób, które nieobecnych. W takim
przypadku należy oddać prace domową na następnych zajęciach, na których się będzie.

W przypadku nieobecności przepada możliwość pisania sprawdzianu w późniejszym
terminie.

ŚCIĄGANIE

Nie będzie tolerowana żadna forma oszustwa na zajęciach, sprawdzia-
nach i kolokwiach. Osoba, która zostanie przyłapana na ściąganiu podczas
kolokwium, nie ma możliwości poprawy (czyli nie ma możliwości zaliczenia
przedmiotu)!!! Ściągnie na sprawdzianach, będzie skutkować zabraniem spraw-
dzianu i wstawieniem na listę obserwacyjną. Powtórne przyłapanie delikwenta
na tym haniebnym procederze skończy się brakiem możliwości pisania spraw-
dzianów do końca roku.

Praca domowa, która zostanie ściągnięta z internetu nie podlega ocenia.
Osoba w takim przypadku również trafia na listę obserwacyjną.
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