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1) FORMA  I WYMIAR PROWADZONYCH ZAJĘĆ:  
 

 
Lp. 

 

Forma prowadzonych zajęć  
w ramach danego przedmiotu 

 

Wymiar godzinowy: 
( w przypadku kiedy dana forma prowadzenia zajęć nie jest 
realizowana w ramach przedmiotu, należy postawić kreskę „-„) 

1. wykład 3h 
2. ćwiczenia audytoryjne 5h 
3. ćwiczenia laboratoryjne - 
4. ćwiczenia projektowe - 
5. zajęcia komputerowe - 
6. seminarium - 
7. lektorat - 

 

2) OPIS WYMAGAŃ DOT. UCZESTNICZENIA STUDENTÓW W PROWADZONYCH ZAJĘCIACH (w 
podziale na formy prowadzonych zajęć):  
Dla wykładu: 
Brak 
Dla ćwiczeń audytoryjnych: 
Brak 
 

3) OPIS ZASAD USPRAWIEDLIWIANIA PRZEZ STUDENTÓW SWOJEJ NIEOBECNOŚCI NA 
ZAJĘCIACH:  
Dla wykładu: 
Nieobecność studenta na zajęciach uważa się za usprawiedliwioną w przypadku przedstawienia pisemnego 
zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu z którego bezpośrednio wynika powód nieobecności studenta. W 
przypadkach kiedy przedstawienie pisemnego usprawiedliwienia jest niemożliwe decyzja o usprawiedliwieniu 
nieobecności należy do prowadzącego. 
Dla ćwiczeń audytoryjnych: 
j.w. 
 

4) SZCZEGÓLOWY OPIS METOD BIEŻĄCEJ KONTROLI OSIĄGANIA PRZEZ STUDENTÓW 
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 
Dla wykładu:  
Podczas wykładu stosuje się bieżącą kontrolę osiągania przez studentów efektów kształcenia polegającą na 
dyskusji i omawianiu zagadnień na przykładach z użyciem wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami 
matematycznymi przy analizie zjawisk i procesów objętych merytorycznym zakresem przedmiotu. 
Dla ćwiczeń audytoryjnych: 
j.w. 
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5) TRYB I TERMINARZ ZALICZANIA ZAJĘĆ, W TYM: SPOSÓB I TRYB OGŁASZANIA WYNIKÓW 
OCENY SPRAWOZDAŃ, EGZAMINÓW, KOLOKWIÓW, PROJEKTÓW I INNYCH FORM 
ZALICZANIA ORAZ ZASADY POPRAWIANIA WYNIKÓW TEJ OCENY 
Dla wykładu: 
Wyniki sprawdzianu oraz ocena z przedmiotu publikowane z zachowaniem RODO. Poprawa 
niesatysfakcjonującej oceny studenta w ramach dodatkowego zaliczenia – forma ustalona z prowadzącym. 
Dla ćwiczeń audytoryjnych: 
j.w. 

 
6) INFORMACJE NT. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ STUDENTÓW Z MATERIAŁÓW 

POMOCNICZYCH PODCZAS SPRAWDZIANÓW: 
Dla wykładu:  
Korzystanie z materiałów pomocniczych podczas kolokwium jest niedopuszczalne, chyba, że Prowadzący 
zdecyduje inaczej. 
Dla ćwiczeń audytoryjnych: 
j.w. 
 

7) SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. WARUNKÓW ZALICZENIA PRZEDMIOTU (OPIS 
METODY OCENY PODSUMOWUJĄCEJ):  
Dla wykładu: 
Sprawdzian teoretyczny – forma pisemna lub odpowiedź ustna, prezentacja wykonanego zadania. Nie 
przystąpienie do sprawdzianu lub brak prezentacji wykonanego zadania uniemożliwia uzyskanie zaliczenia 
przedmiotu. Ostateczna lista studentów z ocenami jest zamieszczona po zakończeniu wykładu z zachowaniem 
RODO. Prowadzący wyznacza jednocześnie okres na wyjaśnianie niejasności, które student uważa za 
niesatysfakcjonujące. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach prowadzący ma prawo zastosować inny 
tryb uzyskania zaliczenia. 
 

8) DODATKOWE INFORMACJE: 
Uzyskanie zaliczenia jest konieczne do uzyskania absolutorium i możliwości wykonania pracy dyplomowej, 
potwierdzającej ukończenie studiów podyplomowych. 
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