
Zasady zaliczenia przedmiotu
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

• Obecność na ćwiczeniach
Ćwiczenia są obowiązkowe. Druga nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach skut-
kuje brakiem zaliczenia i niedopuszczeniem do terminów poprawkowych. Nieobecność należy
usprawiedliwić do tygodnia od ustania przyczyny nieobecności.

• Przygotowanie do ćwiczeń
Na ćwiczeniach student ma obowiązek znać teoretyczne podstawy przerabianego materiału
(prawa, definicje, ...) oraz wykazać się próbami samodzielnego rozwiązania zadań z zestawu
zadań domowych. W trakcie semestru odbędzie się jedno lub dwa kolokwia w sumie składa-
jące się z 10 krótkich zadań. Za pojedyńczą odpowiedź można otrzymać od 0 do 1 punkta,
natomiast za każde zadanie na kolokwium od 0 do 2 punktów.

• Zaliczenie ćwiczeń w terminie podstawowym
Studentom, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach, zostaną odrzucone dwie najgorsze
oceny. Studentom, którzy byli nieobecni na jednych zajęciach, zostanie odrzucona jedna
najgorsza ocena. Studenci, którzy w sumie z odpowiedzi i kartkówek otrzymają co najmniej
50% możliwych do zdobycia punktów (suma liczby odpowiedzi ustnych oraz dwukrotność
liczby przeprowadzonych kartkówek pomniejszona o liczbę usprawiedliwionych nieobecności
na kartkówkach) otrzymają zaliczenie z oceną zależną od liczby zdobytych punktów: poniżej
50% punktów 2.0 (ndst), od 50% do 60% punktów 3.0(dst), od ponad 60% do 70% punktów
3.5(+dst), od ponad 70% do 80% punktów 4.0(db), od ponad 80% do 90% punktów 4.5
(+db), od ponad 90% punktów 5(bdb).

• Zaliczenia poprawkowe ćwiczeń
Studenci którzy nie otrzymali zaliczenia w terminie podstawowym mogą przystąpić dwu-
krotnie do zaliczenia poprawkowego ćwiczeń. Zaliczenie poprawkowe ma formę sprawdzianu
pisemnego z całości materialu przerabianego na ćwiczeniach.

• Zajęcia projektowe
Równolegle do ćwiczeń rachunkowych będą się odbywać ćwiczenia projektowe, których celem
będzie praktyczne zapoznanie się z metodami statystyki matematycznej z wykorzystaniem
współczesnych programów komputerowych. Reguły obowiązujące podczas ćwiczeń projekto-
wych zostaną podane w terminie późniejszym.

• Egzamin końcowy
Do egzaminu dopuszczeni są tylko studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń rachunkowych i
projektowych. Brak zaliczenia skutkuje utratą terminu egzaminu. Egzamin ma formę spraw-
dzianu pisemnego z teorii oraz z praktycznej umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu
materiału przerabianego na wykładzie. Egzamin poprawkowy odbędzie się w dwóch termi-
nach ustalonych pod koniec semestru. Podczas drugiego terminu egzaminu poprawkowego
można uzyskać co najwyżej ocenę 3.0 (dst).

• Ocena końcowa
Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową należy zdać egzamin. Ocena końcowa jest średnią
ważoną ocen z ćwiczeń (waga 0.25), projektu (waga 0.25) i egzaminu (waga 0.5), zaokrąglaną
w dół do pełnych wielokrotności 0.5 stopnia.


