Regulamin przedmiotu Metody Modelowania i Identyfikacji
1. Obecność studenta na wykładzie jest zalecana i może być kontrolowana, zaś na ćwiczeniach
jest wymagana.
2. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych obecności na ćwiczeniach
3. Ocena z przedmiotu wystawiana jest na podstawie punktów zdobytych podczas kolokwium
(max. 20pkt), ćwiczeń (max. 4pkt) oraz obecności (max. 1pkt).
4. Ocena końcowa określona jest na podstawie całkowitej liczby punktów, które student
zgromadził w trakcie realizacji przedmiotu. Progi procentowe dla poszczególnych ocen
wyrażone są następująco:
➢ powyżej 50% punktów – ocena 3.0
➢ powyżej 60% punktów – ocena 3.5
➢ powyżej 70% punktów – ocena 4.0
➢ powyżej 80% punktów – ocena 4.5
➢ powyżej 90% punktów – ocena 5.0
5. Kolokwium składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, z punktami cząstkowymi w przypadku
pytań z więcej niż jedną poprawną odpowiedzią. Za każde pytanie można otrzymać punkty w
zakresie <0;1>.
6. W przypadku pytań z więcej niż jedną poprawną odpowiedzią, za każdą zaznaczoną poprawną
odpowiedź student otrzymuje punkty proporcjonalnie do liczby poprawnych odpowiedzi w
tym pytaniu. W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi student otrzymuje za dane pytanie
0 punktów niezależnie od ilości zaznaczonych poprawnych odpowiedzi w tym pytaniu.
7. W trakcie kolokwium niedozwolone jest korzystanie z materiałów dydaktycznych, urządzeń
audio lub sprzętu elektronicznego.
8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności lub korzystania z materiałów dydaktycznych,
urządzeń audio lub sprzętu elektronicznego student otrzymuję ocenę 2.0 z całego przedmiotu
bez możliwości poprawy.
9. Przewidziany jest jeden termin poprawkowy dla kolokwium. W przypadku przystąpienia do
poprawy obowiązuje ilość punktów uzyskana na terminie poprawkowym.
10. Studentowi przeszkadzającemu w przeprowadzeniu kolokwium grozi usunięcie z kolokwium.
W tym przypadku student otrzymuje 0 punktów i może stracić możliwość przystąpienia do
terminu poprawkowego.
11. Ćwiczenia obejmują cztery bloki tematyczne. Punkty z ćwiczeń uzyskiwane są na podstawie
pracy własnej studenta podczas danego bloku tematycznego, przy czym każde ćwiczenie
oceniane jest w zakresie <0;1> punktu. W przypadku braku obecności na ćwiczeniach, które
dotyczą danego bloku tematycznego student otrzymuje 0 punktów.
12. Studentowi przeszkadzającemu w przeprowadzeniu ćwiczenia grozi usunięcie z ćwiczenia.
W tym przypadku student otrzymuje 0 punktów za dane ćwiczenie.
13. Za obecność na ćwiczeniach student otrzymuje 0 lub 1 punkt. Student, który był obecny co
najmniej na 13 ćwiczeniach otrzymuje 1 punkt, zaś obecny na mniejszej liczbie zajęć otrzymuje
0 punktów.
14. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności (zaakceptowanych przez kierownika
przedmiotu) liczba obecności wymaganych do uzyskania 1 punktu za obecność jest
pomniejszana o ilość zajęć, które odbyły się w trakcie okresu objętego usprawiedliwieniem.
15. Student usunięty z kolokwium lub z ćwiczenia nie otrzymuje obecności na tych zajęciach.
16. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownik przedmiotu.
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