
Probabilistyka - regulamin, semestr letni 2019/2020

u Przedmiot obejmuje wykład (15h) oraz ćwiczenia (15h). Obecność na wykładzie (poza
kolokwium) nie jest wymagana, obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

u W czasie semestru można uzyskać do 50 punktów za aktywność na zajęciach, do 60 punk-
tów za prace domowe i do 50 punktów za kolokwium.

u Przez 10 pierwszych tygodni zajęć na wykładzie ogłaszane będą propozycje zadań do
wykonania w domu. Spośród tych zadań za 8 można będzie zdobyć do 5 punktów, a za 2
do 10 punktów. Rozwiązania każdego z zadań można składać tylko w jednostronnicowej
formie pisemnej, przygotowanej według wzorca umieszczonego na stronie przedmiotu.

u Rozwiązania zadań ogłoszonych w n-tym tygodniu można przekazywać wykładowcy
jedynie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie zakończenia (n + 1)-szego
wykładu.

u Każda z prac domowych powinna być podpisana, wyczerpująco opisana i przedstawiona
w sposób czytelny i poprawny językowo. Rozwiązania powinny zmieścić się na jednej
kartce formatu A4 zgodnie z wzorcem ze strony. Prace nie spełniające wszystkich tych
warunków nie będą sprawdzane.

u Osoby, które zdobędą więcej niż 30 punktów z prac domowych mogą skorzystać ze
zwolnienia z kolokwium z końcową oceną wyznaczoną na podstawie sumy punktów
z prac domowych i aktywności podczas ćwiczeń według skali

(50, 60] ⇒ 3.0, (60, 70] ⇒ 3.5, (70. 80] ⇒ 4.0, (80, 90] ⇒ 4.5, (90, 110] ⇒ 5.0.

Przystąpienie do kolokwium oznacza nieodwołalną rezygnację z możliwości zwolnienia.
Po terminie kolokwium osoba, która wybrała zwolnienie nie może cofnąć swojej decyzji.

u Kolokwium odbędzie się na 13. wykładzie, materiałem obejmować będzie dotychczasowe
treści wykładu i ćwiczeń i można będzie za nie uzyskać do 50 punktów.

u W trakcie semestru odbędzie się jedna poprawa kolokwium (poza terminem wykładu).

u Końcową ocenę z przedmiotu okresla się na podstawie sumy wyniku z kolokwium i ak-
tywności na ćwiczeniach według skali

(50, 60] ⇒ 3.0, (60, 70] ⇒ 3.5, (70. 80] ⇒ 4.0, (80, 90] ⇒ 4.5, (90, 100] ⇒ 5.0.

Osoby, które uzyskały więcej niż 15 punktów za prace domowę otrzymują dodatkowo
pół oceny więcej dla ocen z przedziału [3.0, 5.0).
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