Zasady realizacji i zaliczenia kursu Fizyka 1 – ćwiczenia dla studentów SKP
I. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa i jest podstawowym
warunkiem uzyskania zaliczenia kursu. Limity nieobecności – 2 nieobecności
nieusprawiedliwione na ćwiczeniach rachunkowych.
II. Przekroczenie limitu nieobecności nieusprawiedliwionych jest podstawą niezaliczenia
Kursu oraz braku zgody na przystąpienie do dodatkowego kolokwium zaliczeniowego.
III. W czasie semestru studenci piszą 3 e-sprawdziany (testy elektroniczne) i określoną przez
prowadzącego ćwiczenia liczbę sprawdzianów na zajęciach (krótkie sprawdziany, kolokwia itp).
Łączna liczba punktów jakie można otrzymać na tego typu sprawdzianach jest równa maksymalnej
liczbie punktów za jeden e-sprawdzian.
IV. Spodziewany zakres materiału obowiązującego na danym e-sprawdzianie umieszczony jest na
stronie kursu. W przypadku zmian zakres ten zostanie zaktualizowany, nie później niż tydzień przed
terminem e-sprawdzianu.
V. Za każdy e-sprawdzian można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Łączna, maksymalna liczba
punktów uzyskanych na e-sprawdzianach wynosi 60.
VI. Za sprawdziany na ćwiczeniach rachunkowych student może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Szczegółowe zasady oceny punktowej podaje prowadzący zajęcia na początku semestru.
VII. Do zaliczenia kursu wymagane jest uzyskanie ze wszystkich e-sprawdzianów oraz sprawdzianów
na ćwiczeniach rachunkowych łącznej sumy punktów większej niż 40.
VIII. Łączna suma punktów (punkty uzyskane na e-sprawdzianach plus punkty za sprawdziany na
ćwiczeniach) zostanie przeliczona na ocenę z kursu wg następującej tabeli:
Uzyskana suma
punktów

ocena

0 – 40

2.0

41 – 50

3.0

51 – 60

3.5

61 – 70

4.0

71 – 75

4.5

Powyżej 75

5.0

IX. Ocenie podlegać będzie również praca studenta na ćwiczeniach rachunkowych ( aktywność na
zajęciach, prace domowe oraz inne aktywności określone przez prowadzącego zajęcia). Szczegółowe
zasady dodatkowego punktowania ( premiowania) określa prowadzący ćwiczenia rachunkowe.
Uzyskane w ten sposób dodatkowe punkty służą wyłącznie do podwyższenia oceny pozytywnej
uzyskanej poprzez e-sprawdziany i sprawdziany na zajęciach.
X. Studentowi który uzyskał co najmniej 75 punktów i wykazał się wysoką aktywnością na zajęciach
prowadzący ćwiczenia rachunkowe może wystawić ocenę celującą ( 5.5).
XI. Dla studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia ćwiczeń rachunkowych w ramach sprawdzianów
organizowanych w trakcie semestru zostanie zorganizowane dodatkowe kolokwium zaliczeniowe na
ostatnich zajęciach. O formie i terminie kolokwium decyduje prowadzący zajęcia.
XII. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych mogą przystąpić do egzaminu
z wykładu.
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