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Oceny

egzamin Nie przewiduje się egzaminu ustnego. Egzamin pisemny składać się będzie z trzech testów:

T1 12 listopada, godz. 8:15 (40 punktów),

T2 17 grudnia, godz. 8:15 (40 punktów) i

T3 w sesji egzaminacyjnej (80 punktów), zgodnie z harmonogramem sesji.

Wszystkie testy zawierać będą zarówno pytania teoretyczne, jak i zadania, w proporcjach ogłaszanych
na kilka dni przed testami. Nie przewiduje sie żadnych testów poprawkowych.

kartkówki Ponadto, będzie można zdobyć łącznie 40 punktów na 11 kartkówkach (K1-K11) przeprowadzanych
na początku ćwiczeń. Każda kartkówka będzie warta 5 punktów, a 3 najgorsze nie będą wliczane.

zaliczenie ćwiczeń Trzeba na testach T1 i T2 oraz na 8 najlepszych kartkówkach uzbierać łącznie co
najmniej 40 punktów. Osoby, które nie uzyskają zaliczenia, nie będą mogły przystąpić do testu T3.

ocena końcowa Warunek konieczny - zaliczenie ćwiczeń
bardzo dobry - ≥ 170 punktów, dobry - ≥ 140 punktów, dostateczny - ≥ 101 punktów
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ocena z ćwiczeń jest automatycznym powieleniem oceny z egzaminu.

egzamin poprawkowy Dla osób, które uzyskają zaliczenie ćwiczeń, ale nie zdadzą egzaminu, egzamin
poprawkowy z całego materiału odbędzie się we wspólnym dla wszystkich terminie w sesji poprawkowej.

Obecność

1. Obecność na wykładach, choć niewymagana, jest bardzo wskazana i dlatego będzie wyrywkowo sprawdzana.
(W przypadkach wątpliwych przesadna nieobecność będzie czynnikiem działającym na niekorzyść stu-
denta).

2. Zgodnie z regulaminem studiów, obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

3. W razie usprawiedliwionej nieobecności na teście, należy o niej powiadomić wykładowcę lub dziekanat
najpóźniej w dniu testu (telefon, email, faks), a zwolnienie lekarskie dostarczyć w ciągu trzech dni od
jego wygaśnięcia. Osoby spełniające powyższe warunki przystąpią do testu wspólnie w dodatkowym
terminie, nie później niż dwa tygodnie od pierwotnej daty. (W przypadku przewlekłej choroby zalecane
jest powtórzenie przedmiotu w następnym roku akademickim.)

Zadania domowe i kartkówki

1. W (prawie) każdy czwartek na stronie http://www.staff.amu.edu.pl/∼edka pojawią się dwa zestawy
zadań, A i B. Zestaw A jest obowiązkowy. Jego samodzielne rozwiązanie bedzię sprawdzane na
kartkówce w następnym tygodniu zajęć.

2. Kartkówki będą zawierać jedno lub dwa zadania, bardzo podobne do tych z zestawu A, oraz pytania
teoretyczne dotyczące ostatniego wykładu. Harmonogram kartkówek będzie ogłaszany na powyższej
stronie www.

3. Zestawy B będą częściowo rozwiązywane w trakcie ćwiczeń. Pozostałe zadania należy rozwiązywać
samodzielnie, ponieważ zadania na testach będą miały podobną treść i poziom trudności.

Program wykładów
Patrz strona wydziałowa oraz http://www.staff.amu.edu.pl/∼rucinski
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