Regulamin Przedmiotu

z dnia 16 lutego 2018 r.
Elektrotechnika 1 (NW 113)
Na podstawie zapisów Statutu Politechniki Warszawskiej, Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej
oraz Krajowych Ram Kwalifikacji ustala się niniejszy Regulamin Przedmiotu. Regulamin dotyczy przedmiotu o
nazwie Elektrotechnika 1 (symbol NW 113), realizowanego na 2-gim semestrze studiów stacjonarnych I-go
stopnia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na wszystkich kierunkach.
§1.
1. Przedmiot składa się z zajęć o charakterze audytoryjnym i prowadzony jest w formie wykładu oraz
ćwiczeń, w wymiarze odpowiednio dwóch i jednej godziny tygodniowo.
2. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.
3. Student jest oceniany, zdobywając punkty gromadzone na Jego indywidualnym koncie. Punkty są
uzyskiwane w trakcie zajęć ćwiczeniowych oraz jako wynik egzaminu. Ostateczna liczba punktów
zgromadzonych na indywidualnym koncie może przybrać wartość z zakresu liczb naturalnych należących
do przedziału od 0 do 100.
4. Ocena końcowa jest wyznaczana indywidualnie, w sposób bezstronny i jawny dla strony ocenianej,
proporcjonalnie do zgromadzonej przez Studenta liczby punktów.
§2.
1. Student zapisany na przedmiot odrabia zajęcia ćwiczeniowe w ramach grupy do której został
przyporządkowany.
2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
3. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność może być przyczyną skreślenia Studenta z listy przez
Prowadzącego ćwiczenia, co jest równoznaczne z niezaliczeniem Przedmiotu.
4. O usprawiedliwieniu nieobecności, jego formie i trybie decyduje Prowadzący ćwiczenia.
5. W ramach ćwiczeń muszą odbyć się przynajmniej dwa kolokwia pisemne, wynikiem których są punkty,
zapisywane na indywidualnych kontach Studentów.
6. Liczba punktów możliwych do zdobycia przez jednego Studenta w ramach ćwiczeń należy do przedziału
od 0 do 40.
§3.
1. Do egzaminu dopuszczeni zostają Studenci, którzy w wyniku odbywania ćwiczeń zgromadzili co najmniej
15 punktów, z zastrzeżeniem §2 ust.3.
2. Łącznie w sesjach egzaminacyjnych: letniej i jesiennej będą zaproponowane przynajmniej 3 terminy
egzaminu. Student ma prawo do trzech podejść do egzaminu, tzn. zdobyć ocenę końcową z przedmiotu w
maksymalnie trzech terminach egzaminu z ich łącznej liczby w obu sesjach.
3. Punkty zdobyte na egzaminach w różnych terminach nie sumują się.
4. Egzamin składa się z dwóch dopełniających się części: podstawowej i dodatkowej, ocenianych po
maksymalnie 30 punktów każda i obie odbywają się w tym samym terminie, jedna po drugiej.
5. Punkty zdobyte na obu częściach egzaminu są dopisywane do indywidualnego konta Studenta z
zastrzeżeniem §3 ust.3.
§4.
1. Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest możliwe z zastrzeżeniem §3 ust.1 po spełnieniu
każdego z poniższych warunków:
a. liczba zdobytych punktów z części podstawowej egzaminu wynosi co najmniej:
1)
20 w przypadku pierwszego podejścia Studenta do egzaminu,
2)
22 w przypadku podejścia drugiego lub trzeciego;
b. całkowita liczba punktów zgromadzonych na koncie Studenta przekracza:
1)
50 w przypadku pierwszego i drugiego podejścia Studenta do egzaminu,
2)
55 w przypadku podejścia trzeciego.
2. W przypadku zaistnienia niewielkiej różnicy między liczbą punktów zgromadzonych na koncie a liczbą
warunkującą uzyskanie oceny wyższej, istnieje możliwość poprawy końcowej oceny w formie egzaminu
ustnego. O dopuszczeniu do egzaminu ustnego i jego terminie decyduje Kierownik Przedmiotu.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w roku akademickim 2017/2018 i latach następnych.
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