
SOS – Zasady ogólne

Zasady ogólne

1. Zasady zaliczenia przedmiotu zostają przedstawione na pierwszych zajęciach.

2. W trakcie trwania semestru nie ma możliwości zmian w punktacji.

3. Student w trakcie trwania zajęć ma możliwość uzyskania 100 punktów.
Ilość punktów jest przeliczana na ocenę wg następującej skali:Ilość punktów jest przeliczana na ocenę wg następującej skali:

Zakres punktów Ocena

00-50 2,0
51-60 3,0
61-70 3,5
71-80 4,0
81-90 4,5

91-100 5,0
pow. 100 5,5

4. Punkty mogą być zdobywane w sytuacji:
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4. Punkty mogą być zdobywane w sytuacji:
- testów,
- kolokwium,
- sprawozdań.

5. Za stuprocentową obecność na ćwiczeniach przyznaje się 5 punktów.



SOS – Nieobecności

Nieobecności

Ze względu na fakt, że ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, Student 
zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zajęciach.

Ważne jest bowiem zdobycie praktycznego doświadczenia, a nie tylko wiedzy 
podręcznikowej.podręcznikowej.

Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność – jednak w tym przypadku 
nie można uzyskać 5 punktów dodatkowych za stuprocentowe uczęszczanie za 
zajęcia, a jedynie 3 punkty.

Przewiduje się następujące punkty ujemne1:

- za drugą nieobecność – minus 15 punktów,
- za trzecią i każdą następną nieobecność – minus 30 punktów.
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1 W wyjątkowych przypadkach losowych prowadzący może zadać dodatkową pracę w celu odrobienia zajęć –
wówczas reguły związane z punktami ujemnymi mogą ulec zmianie.



SOS – Kolokwia

Kolokwia

Zakres i termin testu/kolokwium prowadzący jest zobowiązany podać 
przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Prowadzący jest zobowiązany do poinformowania Studenta o liczbie punktów 
jakie uzyskał on na sprawdzianie do tygodnia od jego pisania1.jakie uzyskał on na sprawdzianie do tygodnia od jego pisania .

W przypadku odpowiedzi ustnej punktacja jest podawana bezpośrednio
po odpowiedzi.

Student ma prawo zobaczyć swoją pracę oraz uzyskać informację o błędach jakie 
popełnił. Ma także możliwość porównania swojej pracy z pracami innych 
Studentów2 i uzyskania ewentualnych wyjaśnień od prowadzącego zajęcia.
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1 Opublikowanie wyników w Internecie jest równoznaczne z przekazaniem informacji o ilości punktów 
zdobytych podczas sprawdzianu.
2 Tylko jeśli Student, którego praca ma być wykorzystana do porównania, wyrazi na to zgodę.



SOS – Kolokwia

Kolokwia c.d.

Gdy Student nie pisał kolokwium i posiada wiarygodne usprawiedliwienie
ma on, w terminie do dwóch tygodni od daty podania wyników sprawdzianu, 
prawo do jednorazowego zaliczenia takiej pracy.

W przypadku, kiedy Studentowi nie odpowiada ilość punktów jakie uzyskał W przypadku, kiedy Studentowi nie odpowiada ilość punktów jakie uzyskał 
podczas pisania kolokwium, może przystąpić do odpowiedzi ustnej, nie później 
jednak niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

W przypadku kilku poprawek z tego samego zakresu materiału brana jest pod 
uwagę odpowiedź najwyżej punktowana.

W ciągu doby Studentowi przysługuje jedna możliwość zaliczania materiału1.

Po okresie 2 tygodni od ogłoszenia wyników nie ma możliwości poprawy.
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1 Zdanie „to ja wyjdę i douczę się na korytarzu” jest sprzeczne z zasadą trwałości wiedzy.



ŚCIĄGANIEŚCIĄGANIE
czyli

PRAWIE JAK ZALICZENIEPRAWIE JAK ZALICZENIE



W przypadku korzystania ze ściągi lub odpisywania Student dostaje upomnienie 
słowne. Każde upomnienie to minus 5 punktów.

ŚCIĄGANIE
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1 Ściąganie – nieetyczny sposób zdawania wszelkiego rodzaju egzaminów i testów (klasówki, kolokwia) 
stosowany przez osobę uczącą się (student, uczeń), inaczej: stosowanie niedozwolonej pomocy lub zamiar
jej użycia, będący próbą (udaną lub nie) ominięcia kontroli wyników nauczania, która jest w sprzeczności
z regulaminem i celami wychowawczymi szkoły oraz regułami przeprowadzania egzaminu, kolokwium czy 
sprawdzianu. [źródło: wikipedia.pl]



SOS – Zaliczenie

Brak zaliczenia i co dalej?

Jeżeli Student nie uzyskał po zakończeniu zajęć wymaganej minimalnej sumy 
punktów (51), tym samym nie uzyskuje zaliczenia z przedmiotu (otrzymuje w 
indeksie i karcie egzaminacyjnej wpis „niedostateczny”) co skutkuje utratą 
pierwszego terminu egzaminu.

Student ma prawo - w terminie umożliwiającym zdawanie egzaminu 
poprawkowego w sesji poprawkowej (czyli przed egzaminem poprawkowym) -
podjąć jeszcze jedną próbę zaliczenia przedmiotu (zaliczenie ustne lub pisemne 
obejmujące całość materiału realizowanego na zajęciach).

W stosunku do Studenta, który nie uzyskuje także w terminie poprawkowym 
zaliczenia, Dziekan wydaje decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru 
studiów lub o skreśleniu z listy Studentów.
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SOS – Praca zespołowa

Bo on/ona mi nie pomaga!

Studenci pracujący wspólnie w zespołach otrzymują za tą pracę identyczną
ilość punktów chyba, że sami zgłoszą się do prowadzącego z żądaniem 
zróżnicowania ocen.

Studenci sami dzielą pracę i biorą odpowiedzialność za to, by podział ten był Studenci sami dzielą pracę i biorą odpowiedzialność za to, by podział ten był 
sprawiedliwy i sensowny.
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SOS – Prowadzący

Jeśli prowadzący nie przestrzega powyższych zasad, Studenci
mają obowiązek natychmiast mu to zgłosić i zobowiązać do 
bezzwłocznego zastosowania się do nich.
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