FARMACJA II ROK

REGULAMIN
ćwiczeń rachunkowych z chemii fizycznej, semestr zimowy 2021/2022
1. Zajęcia są obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje utratę 1 punktu. Dopuszczalne
są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
2. Do zajęć należy się przygotowywać: należy zapoznać się z materiałem teoretycznym obejmującym
program zajęć i znać treść przewidzianych na dane zajęcia zadań (materiały umieszczone w programie
Microsoft Teams, w zespole „Chemia Fizyczna II rok 2021/22”, w katalogu „Materiały z zajęć”, treść zadań
jest dostępna również na stronie internetowej Zakładu Chemii Fizycznej). Za zgłaszanie się z propozycją
rozwiązania zadania można uzyskać w czasie semestru do 5 punktów.
UWAGA: za brak przygotowania mogą zostać przyznane punkty „ujemne”.
3. W ciągu semestru odbędą się dwa kolokwia pisemne, w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Za każde
kolokwium można uzyskać 45 punktów. Na kolokwium będzie dostępna karta wzorów, której wzór zostanie
podany wcześniej (minimum 2 tygodnie przed terminem kolokwium).
4. WARUNKIEM ZALICZENIA ĆWICZEŃ JEST UZYSKANIE ŁĄCZNIE MINIMUM 50
PUNKTÓW. Skala ocen końcowych jest następująca:
50 - 57 pkt
dostateczny (3),
58 - 66 pkt
dość dobry (3+),
67 - 75 pkt
dobry (4),
76 - 85 pkt
ponad dobry (4+),
86 - 95 pkt
bardzo dobry (5).
5. Dla osób, które z usprawiedliwionych powodów nie mogą uczestniczyć w kolokwiach
w terminie podstawowym, dostępny będzie jeden termin dodatkowy po zakończeniu cyklu zajęć.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na więcej niż jednym kolokwium czas trwania kolokwium
w terminie dodatkowym zostanie odpowiednio wydłużony.
Usprawiedliwienie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty kolokwium, bezpośrednio do prowadzącego
zajęcia lub drogą mailową na adres: katarzyna.zawada@wum.edu.pl.
6. Dla osób, które uzyskają mniej niż 50 punktów (łącznie z obu terminów kolokwium i za aktywność na
zajęciach), odbędzie się pisemne kolokwium poprawkowe obejmujące cały zakres materiału (w styczniu
2022 roku). Warunkiem dopuszczenia do kolokwium poprawkowego jest uzyskanie łącznie minimum 25
punktów z dwóch kolokwiów programowych. Najwyższa do uzyskania ocena z kolokwium poprawkowego
to dostateczny (3). Możliwe jest tylko jedno podejście do kolokwium poprawkowego.
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