
Zasady zaliczenia zajęć 
1. Wykłady  

 

Przedmioty z ćwiczeniami, zakończone egzaminem albo zaliczeniem ze stopniem:  

 

(1) obecność na wykładach -  

(a) nieobowiązkowa,  

(b) pożądana;  

(2) warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń;  

(3) forma egzaminu podana w sylabusie i na pierwszych zajęciach;  

(4) przedmioty bez ćwiczeń, zakończone zaliczeniem bez stopnia albo ze stopniem, co wynika z 

sylabusa; 

(5) podstawą zaliczenia według pkt (4) jest obecność na wykładach;  

(6) dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną;  

(7) każdą nieobecność nieusprawiedliwioną zalicza się 10 pytaniami testowymi, według zasady -   

(a) zalicza się co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi,  

(b) zaliczenie przeprowadza się na ostatnich zajęciach lub po nich. 

  

2. Ćwiczenia  

 

Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.  

Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie odpowiedniej liczby 

punktów:  

(1) punkty dodatnie otrzymuje się za  

(a) przygotowanie pracy pisemnej i jej wygłoszenie,  

(b) aktywność w czasie dyskusji;  

(2) punkty ujemne otrzymuje się za  

nieobecności nieusprawiedliwione.  

Szczegółowe zasady punktacji i oceny podane na pierwszych zajęciach. 

  

3. Seminaria inżynierskie/magisterskie  

 

Filozofia seminariów:  

 

(1) dyplomant wybiera promotora z własnej woli:   

(a) zapoznawszy się z zainteresowaniami naukowymi promotora,  

(b) przyjmując do wiadomości wymogi promotora;  

(2) seminaria nie są karą  

powinny być przyjemnością  

(3) seminaria mają formę regularnych spotkań z promotorem  

(4) celem seminariów jest:  

(a) referowanie postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej,  

(b) dyskusja,  

(c) obecność na seminariach jest obowiązkowa, 

(d) dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną w semestrze, 

(e) każda inna nieobecność nieusprawiedliwiona powoduje konieczność napisania  

pracy wskazanej niżej  

(5) nieprzygotowanie do zajęć traktuje się jak nieobecność na nich;  

(6) szczegółowe warunki zaliczenia seminarium podane niżej i na pierwszych zajęciach;  

(7) osoby mające indywidualny tok studiów mają obowiązek regularnego kontaktowania  

się z promotorem elektronicznie w terminach poprzedzających terminy seminariów;  



brak kontaktu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieobecnością na zajęciach; 

(8) każdy seminarzysta ma prawo: 

(a) do indywidualnych konsultacji z promotorem w terminach na to przeznaczonych, 

(b) elektronicznego kontaktowania się z promotorem, 

(c) obowiązują ogólne zasady korespondencji. 
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