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1. Przedmiot składa się z dwóch części – wykładowej i laboratoryjnej. 
2. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i kontrolowana. Nieuspra-

wiedliwiona nieobecność na 2 lub więcej z tych zajęć skutkuje oceną niedostateczną  
z przedmiotu. 

3. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się i warunki zaliczenia przedmiotu:  
a. W trakcie semestru organizowane są dwa pisemne kolokwia z części wykładowej.  
b. Przed kolokwiami wydawane są zadania domowe, które ilustrują wymagania do 

sprawdzianów. 
c. Każde z kolokwiów oceniane jest w skali od 2.0 (niedostatecznie) do 5.0 (bardzo dobrze).  
d. Część laboratoryjna oceniana jest na podstawie trzech raportów i testu końcowego. 

Szczegółowe warunki wystawienia oceny z tej części podaje prowadzący laboratorium 
na pierwszych zajęciach. 

e. Każde z kolokwiów, w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, może być 
poprawione w trakcie kolokwium poprawkowego. Jego termin ustalany jest ze 
studentami w trakcie semestru. 

f. W celu zaliczenia przedmiotu należy z obu kolokwiów oraz części laboratoryjnej uzyskać 
ocenę pozytywną (co najmniej 3,0). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych ocen.  

g. W przypadku zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny końcowej co najmniej 3,0 warunki 
możliwości poprawy oceny powinny być indywidualnie uzgodnione z prowadzącym 
zajęcia.  

4. Oceny z kolokwiów przekazywane są studentom nie później niż dwa tygodnie po terminie 
tego kolokwium, i nie później niż 5 dni przed terminem kolokwium poprawkowego.  

5. Podczas kolokwiów wolno korzystać wyłącznie z następujących materiałów:  
a. Czystych kartek.  
b. Przyborów do pisania i rysowania (długopis lub pióro, ołówek, linijka, cyrkiel, itp.).  
c. Kalkulatora (nie aplikacja w telefonie), jeżeli przewidziane jest rozwiązywanie zadań 

rachunkowych.  
d. Kartek z wybranymi wzorami przygotowanymi przez prowadzącego zajęcia (zamiast 

tego wzory mogą być wypisane na tablicy).  
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie kolokwium niesamodzielności lub korzystania  

z niedozwolonych materiałów i urządzeń student kończy kolokwium i otrzymuje ocenę 
niedostateczną z przedmiotu bez możliwości jej poprawy.  

7. Odwołania od niniejszego Regulaminu oraz decyzji prowadzącego zajęcia składać można 
do Kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje ogólny Regulamin 
Studiów w Politechnice Warszawskiej.  

 


