
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 

Nazwa i kod przedmiotu: Logika Formalna 1180-AD000-LSP-00601 

Jednostka Wydziału realizująca 

przedmiot: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

Semestr i rok akademicki Semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021 

Formy zajęć (wykład, ćwiczenia, 

seminarium) 

Wykład i ćwiczenia 

 

Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)  

stopień (pierwszy/drugi) 

semestr  

liczba pkt. ECTS 

Stacjonarne i niestacjonarne 

Stopień I 

Semestr nominalny 3 

Liczba punktów ECTS: 3 

Kierownik przedmiotu: dr hab. Zbigniew Król, profesor uczelni 

Prowadzący zajęcia: Wykłady:          dr hab. Zbigniew Król, profesor uczelni  

                            (studia stacjonarne) 

                             Dr Beata Witkowska-Maksimczuk 

                            (studia niestacjonarne) 

Ćwiczenia:        dr Bartłomiej Skowron, st. stacjonarne 

                             dr Beata Witkowska-Maksimczuk, st. niest. 

 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia. Wymagane są 

podstawowe wiadomości z matematyki nabyte w edukacji na 

poziomie licealnym oraz uzyskane w ramach przedmiotów: 

matematyka i informatyka. 

Wymagania dotyczące 

uczestnictwa   

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny z użyciem platformy MS 

TEAMS. Obecność na wykładach nieobowiązkowa, na 

ćwiczeniach – obowiązkowa. Prowadzący ćwiczenia 

obowiązkowo sprawdzają listę obecności i zachowują ją w teczce 

przedmiotu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 

jednych ćwiczeniach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.  

Dopuszczalny limit nieobecności: 

–Jedna nieusprawiedliwiona. 

Usprawiedliwianie nieobecności: 

Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach 

jest przedłożenie prowadzącemu zajęcia zaświadczenia 

lekarskiego lub innego dokumentu, z którego jednoznacznie 

wynika, że student nie mógł uczestniczyć w danym dniu w 

zajęciach. 

 

W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia 

nieobecności studenta na zajęciach podejmuje koordynator 

przedmiotu. 

 

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach wymaga kompetencji z 

zakresu podstawowej obsługi MS Teams, w tym także 

wykorzystanie zdalnej współdzielonej tablicy wirtualnej, MS 

Forms oraz MS OneNote. Narzędzia te dostępne są w pakiecie 



Office365 na licencji PW.  

Metody weryfikacji osiągnięcia 

efektów uczenia się  

Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się: 

Pytania, problemy oraz rozwiązywanie zadań w czasie zajęć 

(ćwiczeń). Na wykładach premiowanie „plusami” („dużymi” i 

„małymi”). Duży plus podwyższa ocenę końcową o 0,5, a dwa 

małe  - o. 0,5. Uzyskanie dwóch dużych plusów oznacza 

zaliczenie zajęć na ocenę 5,0, jeśli uprzednio zostały zaliczone 

ćwiczenia. 

Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się: 

Kolokwia pisemne i sprawdzenie efektów w czasie ćwiczeń. 

Terminy uzgadniane na bieżąco ze studentami i – w razie potrzeby 

– z dziekanatem. Oceny  w styczniu 2021 r. Wyniki ogłaszane są 

poprzez wpisanie ocen do e-dziekanatu, na ćwiczeniach i na 

konsultacjach. W uzasadnionych sytuacjach podaje się 

komunikaty, w zwyczajowo przyjętym miejscu na stronie 

Wydziału, dotyczące wyników, konieczności poprawek etc. 

Nie dopuszcza się żadnych materiałów i urządzeń do używania 

przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia 

się, za wyjątkiem ewentualnie wskazanych przez prowadzącego 

zajęcia. 

Zgodnie z § 17 ust. 11 Regulaminu studiów: 

„Dziekan na wniosek studenta będącego osobą niepełnosprawną 

może zmienić sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się 

na dostosowany do danego rodzaju niepełnosprawności”.  

 

Zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu studiów: 

„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”.  

Zasady zaliczania przedmiotu i 

wystawiania oceny końcowej z 

przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu: 

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną zintegrowaną. Składa się 

na nią ocena z: 

- Ćwiczeń (95%) 

- Zaliczenia wykładów (5%). 

Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej z ćwiczeń (2,0) 

jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.  

 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych 

ocen z kolokwiów i ćwiczeń oraz aktywność na wykładach i 

ćwiczeniach. Prowadzący wykłady może wyrywkowo sprawdzać 

efekty i wiedzę w czasie zajęć zadając pytania lub przygotowując 

krótkie kartkówki. Ocena końcowa z ćwiczeń będzie określona na 

podstawie wyników kolokwiów i rozwiązywania zadań na 

ćwiczeniach. Ocena zaliczeniowa z wykładów jest oceną z 

ćwiczeń, ewentualnie podwyższaną lub pomniejszaną o „plusy” 

uzyskane w czasie wykładów. 

Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. 

Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury,  



materiałów źródłowych i udostępnionych list zadań.  

Skala ocen 

3,0  - Student uzyskał co najmniej 40% maksymalnej łącznej 

liczby punktów ze wszystkich kolokwiów i zaliczył wszystkie 

kolokwia oraz wykazał się obecnością na zajęciach. 

 

3,5 - Student uzyskał co najmniej 50% maksymalnej łącznej 

liczby punktów ze wszystkich kolokwiów i zaliczył wszystkie 

kolokwia oraz wykazał się obecnością na zajęciach. 

 

4.0 – Student uzyskał co najmniej 65% maksymalnej łącznej 

liczby punktów ze wszystkich kolokwiów i zaliczył wszystkie 

kolokwia oraz wykazał się obecnością na zajęciach. 

 

4.5 – Student uzyskał co najmniej 75% maksymalnej łącznej 

liczby punktów ze wszystkich kolokwiów i zaliczył wszystkie 

kolokwia oraz wykazał się aktywnością, wiedzą i systematycznym 

przygotowaniem, a także obecnością na ćwiczeniach 

 

5,0 – Student uzyskał co najmniej 80% maksymalnej łącznej 

liczby punktów ze wszystkich kolokwiów i zaliczył wszystkie 

kolokwia oraz wykazał się aktywnością, wiedzą i systematycznym 

przygotowaniem, a także obecnością na ćwiczeniach. 

 

Zasady zaliczenia ćwiczeń: 

1) obecność i aktywność na zajęciach, 

2) uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnych kolokwiów 

zaliczeniowych lub zadań realizowanych w trakcie zajęć. 

 

Zasady powtarzania przedmiotu z 

powodu niezadowalających 

wyników w nauce poszczególnych 

typów zajęć realizowanych w 

ramach przedmiotu  

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się oceną 

zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w 

ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w całości 

(zarówno ćwiczenia, jak i wykład). Warunkiem koniecznym 

zaliczenia zajęć jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. 

W terminach zgodnych z harmonogramem sesji. Na prośbę 

studentów, prowadzący zajęcia może podjąć decyzję o 

dodatkowych terminach kolokwiów. Prowadzący może podjąć 

decyzję o zaliczaniu przedmiotu tylko na podstawie 

kolokwiów. 

Informacje dodatkowe Zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów: 

„Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie 

zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku 

uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być 

udostępniane publicznie”.  

Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 

http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php  

W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady Regulaminu 

Studiów w Politechnice Warszawskiej. 

 

http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php

