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W ciągu semestru mogą Państwo zdobyć maksymalnie 110 punktów:
60 z ćwiczeń oraz 50 z testu końcowego.

Ćwiczenia

Na sumę punktów uzyskanych z ćwiczeń składają się:

1. Punkty uzyskane z wyjściówek (maksymalnie 20).

2. Punkty uzyskane za przygotowanie recenzji pracy pisemnej (mak-
symalnie 10).

3. Punkty uzyskane za pracę pisemną (maksymalnie 30).

Wyjściówki

Przewiduję 5 wyjściówek. Za każdą z nich będzie można zdobyć
maksymalnie 4 punkty. Wyjściówka obejmuje materiał omawiany na
zajęciach oraz zagadnienia omawiane na dwóch ostatnich wykładach.

Recenzja

Recenzja wykonywana jest indywidualnie. Każdy z państwa otrzyma
formularz recenzji z wyszczególnionymi kryteriami oceny oraz pracę
do zrecenzowania.

Praca pisemna

Praca pisemna przygotowywana jest indywidualnie. Temat pracy
ustalany jest przez studenta w porozumieniu z prowadzącym zaję-
cia. Temat pracy oraz jej abstrakt muszą zostać zatwierdzone przez
prowadzącego w terminie wskazanym na stronie internetowej zajęć.

Wymagania:

1. Objętość merytorycznej części pracy wynosi 4 strony standardo-
wego maszynopisu (szablony dokumentu w formacie O.O. Writer
oraz LATEX dostępne na stronie internetowej zajęć; format wyjścio-
wy pracy: PDF).

2. Praca musi zawierać stronę tytułową z imieniem i nazwiskiem
autora, numerem jego indeksu, tytułem pracy, adresem email do
kontaktu, abstraktem (250 słów) i zestawem przynajmniej 5 słów
kluczowych.
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3. Praca musi również zawierać spis literatury wykorzystanej w tek-
ście.

4. Autor pracy musi ją przynajmniej raz skonsultować z prowadzą-
cym podczas przeznaczonych na ten cel dyżurów.

Ocena z ćwiczeń
W przypadku, gdy nie zgromadzą
Państwo odpowiedniej liczby punktów
przysługuje Państwu poprawka,
która polegać będzie na ponownym
napisaniu pracy pisemnej na zadany
przez prowadzącego temat.

Punkty Ocena
0–35 2

powyżej 35–42 3

powyżej 42–46 3,5
powyżej 46–50 4

powyżej 50–54 4,5
powyżej 54–60 5

Wykład

Wykład kończy się testem pisemnym — pytania testowe i pytania
otwarte.

Ocena końcowa

Suma punktów uzyskanych z ćwiczeń wlicza się do sumy punktów
z testu końcowego i razem wyznaczają ocenę końcową. Skala ocen
przedstawia się następująco:

Punkty Ocena
0–55 2

powyżej 55–70 3

powyżej 70–80 3,5
powyżej 80–90 4

powyżej 90–100 4,5
powyżej 100–110 5


