
Zasady zaliczenia przedmiotu Mathematica jako na-
rz¦dzie badawcze w semestrze zimowym roku akade-
mickiego 2016/2017

Przedmiot skªada si¦ z dwóch cz¦±ci: laboratoryjnej (pierwsze 8 tygodni
semestru) i projektowej (kolejne 7 tygodni).
Regulamin cz¦±ci laboratoryjnej

• Zadania na laboratoriach student/studentka wykonuje w pojedynk¦.
Rezultaty ka»dego ¢wiczenia nale»y przedstawi¢ osobi±cie najpó¹niej
na nast¦pnych zaj¦ciach. Przekroczenie tego terminu skutkuje uzyska-
niem zera punktów z rozwa»anego ¢wiczenia.

• Na ka»dych zaj¦ciach do wykonania b¦dzie zestaw zada« opisanych
w instrukcjach umieszczanych na stronie www przedmiotu (w wyj¡t-
kowych przypadkach zadania mog¡ by¢ sformuªowane ju» w trakcie
zaj¦¢, wówczas poni»sze trzy punkty si¦ nie stosuj¡).

• Przed zaj¦ciami nale»y si¦ przygotowa¢, tzn. przeczyta¢ i zrozumie¢
instrukcj¦ i ewentualnie inne zasugerowane w niej materiaªy.

• Instrukcje b¦d¡ pojawia¢ si¦ z odpowiednim wyprzedzeniem przed za-
j¦ciami, tak aby umo»liwi¢ przygotowanie si¦ do nich.

• Z zaªo»enia czas ¢wicze« powinien by¢ po±wi¦cony na samodzielne roz-
wi¡zanie problemów zawartych w instrukcji, zatem zastrzegam sobie
prawo do zrobienia wej±ciówki sprawdzaj¡cej przygotowanie (teore-
tyczne), w razie uzasadnionych przypuszcze« o nieprzygotowaniu stu-
dentów. Niezaliczenie wej±ciówki skutkuje uzyskaniem zera

punktów za rozwa»ane ¢wiczenie.

• Ka»de ¢wiczenie oceniane jest w skali od 0 do 5 punktów.

Regulamin cz¦±ci projektowej

• Na ostatnich zaj¦ciach laboratoryjnych (8. zaj¦ciach) studenci wy-
bieraj¡ tematy projektów (z przedstawionej listy lub inny po uzgod-
nieniu z prowadz¡cym). Projekty realizuje si¦ samodzielnie do ko«ca
semestru. Ka»dy realizuje inny temat, o kolejno±ci wyboru decyduje
punktacja z cz¦±ci laboratoryjnej (bez ostatnich zaj¦¢).

• Na 9. zaj¦ciach studenci przedstawiaj¡ krótk¡ (3 minuty) prezentacj¦
po±wi¦con¡ wybranemu tematowi. Prezentacja, wykonana w pakiecie
Beamer, oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów.

• W terminie ustalonym przez prowadz¡cego, jednak nie pó¹niej ni» do
13. tygodnia semestru studenci skªadaj¡ pisemny raport (zªo»ony w
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systemie LATEX) ze swojej pracy. Raport powinien opisywa¢ wykonanie
znacz¡cej cz¦±ci projektu. Raport oceniany jest w skali od 0 do 20
punktów.

• W ostatnim tygodniu semestru studenci przedstawiaj¡ w formie pre-
zentacji (do 6 minut, wykonana w Mathematice lub Beamerze) efekty
swojej pracy nad projektem. Prezentacja oceniana jest w skali od 0 do
30 punktów.

• Obecno±¢ na zaj¦ciach projektowych, poza terminami prezentacji nie
jest obowi¡zkowa.

Warunki zaliczenia

• Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie niezerowego wyniku
z obu prezentacji i raportu, oraz co najmniej 21 punktów z cz¦±ci la-
boratoryjnej.

• Nieusprawiedliwiona nieobecno±¢ na zaj¦ciach laboratoryjnych lub pod-
czas prezentacji skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

• O ocenie z przedmiotu decyduje suma punktów. 90−100 - 5.0; 80−90
- 4.5; 70− 80 - 4.0; 60− 70 - 3.5; 50− 60 - 3.0.

Grzegorz Siudem


