REGULAMIN PRZEDMIOTU
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wykład (15 godz.)
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pkt ECTS: 5
dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni
dr hab. Piotr Radziewicz, prof. uczelni (wykład),
ks. dr Jacek Połowianiuk (ćwiczenia)

Brak wymagań wstępnych.
1. [Obecność na wykładach] Na wykładzie obecność studenta
nie jest obowiązkowa.
2. [Obecność na ćwiczeniach] Student ma obowiązek
uczestniczyć w ćwiczeniach. Nauczyciel akademicki
prowadzący ćwiczenia będzie sprawdzał listę obecności.
Student nie może przekroczyć limitu dwóch (2)
nieobecności podczas ćwiczeń. W wypadku wystąpienia
szczególnej sytuacji losowej, zasady usprawiedliwienia
nieobecności ponad wyznaczony limit i sposób zaliczenia
materiału z przedmiotu ustala indywidualnie nauczyciel
akademicki prowadzący ćwiczenia.
1. [Zaliczenie ćwiczeń] Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie
sprawdzian pisemny (kolokwium) przeprowadzony na
zakończenie ćwiczeń albo pisemna praca zaliczeniowa.
Nauczyciel akademicki prowadzący ćwiczenia może
podwyższyć wyniki kolokwium lub pracy pisemnej,
uwzględniając wyróżniające się przygotowanie
merytoryczne i aktywność studenta podczas ćwiczeń.
Zaliczenia ćwiczeń nie może uzyskać student, który
przekroczył limit nieobecności na ćwiczeniach lub nie

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

uzyskał z kolokwium albo pisemnej pracy zaliczeniowej
pozytywnego wyniku. Po zakończeniu ćwiczeń nauczyciel
akademicki prowadzący ćwiczenia niezwłocznie przekaże
kierownikowi przedmiotu listy obecności na zajęciach i
oceny z ćwiczeń.
3. [Zaliczenie wykładu] Ze względu na ograniczenia
funkcjonowania uczelni wynikające z pandemii COVID‐19
zaliczenie wykładu będzie miało formę pisemnego
sprawdzianu i zostanie przeprowadzone zdalnie za pomocą
formularza elektronicznego w aplikacji Microsoft Forms.
Sprawdzian będzie obejmował cały materiał omówiony
podczas wykładów oraz materiał z podręcznika wskazany
przez wykładowcę. 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 i odbędzie się podczas ostatnich zajęć
przewidzianych w planie zajęć w WAiNS. Poprawka jest
przewidziana w zimowej sesji egzaminacyjnej, w terminie
ustalonym z kierownikiem przedmiotu. We wszystkich
terminach egzaminacyjnych obowiązują te same zasady
weryfikacji wyników kształcenia.
1. [Ocena zintegrowana] Zaliczenie przedmiotu wymaga
zaliczenia na ocenę pozytywną ćwiczeń i wykładu.
Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu z wykładu jest
uprzednie zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.
2. [Ocena końcowa z przedmiotu] Ocena końcowa z przedmiotu
będzie uwzględniała wynik sprawdzianu z wykładu (3/4 oceny
końcowej) i ocenę z ćwiczeń (1/4 oceny końcowej). W wypadku
otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
z wykładu lub oceny niedostatecznej z ćwiczeń, ocena końcowa z
przedmiotu jest automatycznie negatywna.
3. [Wystawienie oceny końcowej] Kierownik przedmiotu ustala
ocenę końcową z przedmiotu i wprowadza ją do systemu
informatycznego PW (USOS) w ciągu 7 dni od dnia, w którym
został przeprowadzony sprawdzian zaliczający wykład.

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

W wypadku niezaliczenia przedmiotu (oceny
niedostatecznej) 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 wykładów.

