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Brak wymagań wstępnych.
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Ze względu na ograniczenia funkcjonowania uczelni
wynikające z pandemii COVID‐19 egzamin będzie miał
formę pisemnego sprawdzianu i zostanie przeprowadzony
zdalnie za pomocą formularza elektronicznego w aplikacji
Microsoft Forms. Sprawdzian będzie testem składającym się
z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Punktacja testu: 8–9 pkt
— ocena dostateczna, 10 pkt — ocena dostateczna plus, 11–
12 pkt — ocena dobra, 13 pkt — ocena dobra plus, 14–15 pkt
— ocena bardzo dobra. Sprawdzian będzie trwał 25 minut.
We wszystkich terminach egzaminacyjnych (w sesji zimowej
i jesiennej) zasady przeprowadzenia sprawdzianu będą
takie same. Podczas sprawdzianu nie można korzystać z
pomocy dydaktycznych. „Jeżeli podczas weryfikacji
osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona
niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez
niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w
regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę
niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w
jego bieżącej realizacji” (§ 19 ust. 4 Regulaminu studiów

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Zasady powtarzania przedmiotu
z powodu niezadowalających
wyników w nauce
poszczególnych typów zajęć
realizowanych w ramach
przedmiotu
Informacje dodatkowe

PW).
Egzamin obejmuje cały materiał omówiony podczas
wykładów oraz materiał z podręcznika wskazany przez
wykładowcę. Egzamin odbędzie się w zimowej sesji
egzaminacyjnej, w której zostaną wyznaczone dwa terminy
egzaminacyjne. W jesiennej sesji egzaminacyjnej zostanie
wyznaczony dodatkowy jeden termin egzaminacyjny.
Oceny będą udostępnione w systemie informatycznym PW
w ciągu tygodnia od dnia przeprowadzenia egzaminu.
W wypadku niezaliczenia przedmiotu (oceny
niedostatecznej z egzaminu) student powtarza przedmiot
w całości.

Wszystkie wykłady będą miały formę zdalną, zostaną
przeprowadzone za pomocą programu Microsoft Teams. Nie
można rejestrować dźwięku i obrazu w trakcie zajęć.

