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Kontakt
• Mailowy kontakt z prowadzącym jedynie przez: potorski@agh.edu.pl.

• W temacie maila proszę podać skrót przedmiotu i swoje nazwisko, np. M1, Nowak.

Konsultacje
• W godzinach konsultacji prowadzącego ćwiczenia można znaleźć w budynku D13 w pokoju 402.

• Przed przyjściem na konsultacje proszę wysłać maila z informacją, że jest się zainteresowanym spotkaniem.

Obecność
• Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

• Dopuszczalne są dwie nieobecności studenta, większa liczba nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia.

Zasady oceniania
• W semestrze planowane są dwa kolokwia. Liczba punktów możliwych do zdobycia na każdym z nich

wynosi 50.

• W trakcie ćwiczeń studenci zbierają dodatkowe punkty poprzez odrabianie prac domowych, odpowiedzi
ustne i pisemne, pisanie sprawdzianów. Ocena prac domowych oraz odpowiedzi ustnych i pisemnych
podlega schematowi oceniania zebranemu w poniższej tabeli.

ocena opis odpowiedzi

++
student sam zgłosił się/został zaproszony przez prowadzącego do
tablicy i bezbłędnie rozwiązał trudniejsze zadanie

+
student sam zgłosił się do trudniejszego zadania, w rozwiązaniu
pojawiły się błędy, które student sam zauważył i poprawił
student sam zgłosił się do zadania, w rozwiązaniu pojawiły się
drobne błędy, których student nie zauważył, ale jest w stanie
samodzielnie je poprawić

0 student został zaproszony przez prowadzącego do tablicy
i przedstawił niepełne rozwiązanie zadania, ale próbował

− student sam zgłosił się do zadania i nie potrafi odpowiedzieć na
pytania prowadzącego
student zapytany o to co dzieje się na tablicy nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie
student nie posiada wiedzy z wykładu, bądź poprzednich zajęć

−− student nie wiąże oczywistych faktów, nie wie gdzie szukać
potrzebnych zagadnień

• Przeliczniki plusów i minusów: + ≡ +1 punkt, − ≡ −2 punkty.

• Informacje o stanie konta studenta udziela prowadzący pod koniec zajęć, bądź w czasie wyznaczonych
konsultacji.
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• Ocenę pozytywną otrzymuje student, który zdobył łącznie nie mniej niż 50% możliwych do zdobycia
punktów z planowanych kolokwiów (nie uwzględniając punktów dodatkowych). W przypadku, gdy
student spełnia ten warunek wystawiana jest mu ocena (zgodnie ze skalą ocen zawartą w Regulaminie
Studiów AGH) w oparciu o wartość wskaźnika procentowego I:

I = (Q1 +Q2 +B)/100,

przy czym Qi - wynik i-tego kolokwium, B - liczba zdobytych punktów dodatkowych.

Jeżeli do kursu prowadzona jest platforma piazza.com, to aktywność na niej będzie oceniana. Za ciekawe
pytania student otrzymuje plusa, a za odpowiedź do dwóch plusów. Można wypowiadać się bez obaw,
ponieważ za odpowiedzi na forum nie ma minusów. Gdy na forum pojawi się błędna wypowiedź, osoba

która wskaże błąd dostanie plusa, a gdy wytłumaczy dokładnie zagadnienie dwa plusy.
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