Zasady realizacji i zaliczenia ćwiczeń rachunkowych do wykładu Fizyka
dla studentów I roku kierunku InŜynieria Środowiska Wydziału InŜynierii Środowiska PWr
w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013
I. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych (ĆR) jest obowiązkowa i jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.
Limit nieobecności: 2 nieobecności nieusprawiedliwione.
II. Przekroczenie limitu nieobecności nieusprawiedliwionych moŜe być powodem niezaliczenia kursu.
III. W trakcie semestru studentka/student pisze obowiązkowo pisemne 10 minutowe sprawdziany na 3., 5., 7., 9., 11. i 13
ĆR po 10 punktów kaŜdy. Sprawdziany te organizują prowadzący ĆR.
IV. W razie usprawiedliwionej nieobecności na ĆR wymienionych w punkcie III studentka/student moŜe pisać
sprawdzian w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia w ciągu tygodnia od końcowej daty usprawiedliwienia.
V. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności na ĆR wymienionych w punkcie III studentka/student otrzymuje
0 punktów i nie moŜe poprawiać tego wyniku.
VI. Na 14. i 15. ĆR moŜna poprawić wynik wcześniej napisanego sprawdzianu. Poprawa oceny dotyczy za kaŜdym
razem jednego sprawdzianu.
VII. Ocenie podlegać będzie równieŜ praca i aktywność studentki/studenta na ĆR, za co studentka/student moŜe otrzymać
w ciągu semestru maksymalnie 40 punktów.
VIII. Do zaliczenia kursu wymagane jest uzyskanie ze wszystkich pisemnych sprawdzianów i aktywności na ĆR łącznej
sumy punktów większej niŜ 50.
IX. Suma punktów, uzyskanych na e-sprawdzianach, za pracę i aktywność na ĆR, zostanie przeliczona na ocenę, co
przedstawia poniŜsza tabela.
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X. Studentka/student, która/który nie uzyskała/nie uzyskał zaliczenia ĆR moŜe przystępować do egzaminów.
XI. W przypadku zebrania w trakcie 14 pierwszych tygodni semestru liczby punktów z przedziału 35–50 moŜliwe jest
uzyskania zaliczenia z oceną dostateczną, na dodatkowym kolokwium zaliczeniowym (z zastrzeŜeniem punktów I, II).
Kolokwium to, w formie pisemnej, odbędzie się w ostatnim tygodniu zajęć (poza godzinami ĆR) i będzie obejmowało
materiał wszystkich ĆR. Szczegóły dotyczące przeprowadzenie tego sprawdzianu ustalają prowadzący ĆR.
XII. Studentce/studentowi, która/który uzyskała/uzyskał zaliczenie najpóźniej 14 czerwca 2013, do wyniku punktowego na
egzaminie doliczone zostanie dodatkowo 20% liczby punktów uzyskanych na ĆR1, ale nie więcej niŜ 20 pkt. Zasada tej
nie stosuje się do osób, które uzyskają zaliczenia po 14 czerwca 2013 r. Studence/studentowi, która/który
uzyskała/uzyskał ocenę pozytywną w trybie opisanym w punkcie X dolicza się 20% punktów otrzymanych w trakcie
semestru.
XIII. Sprawy nieuregulowane w tym dokumencie, rozstrzyga prowadzący ĆR w uzgodnieniu z wykładowcą.
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Przy obliczaniu tej liczby dodatkowych punktów stosuje się standardowe zasady zaokrąglania wyniku do liczby całkowitej.
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