Uchwała Rady Wydziału w sprawie zaliczania zajęć od roku
akademickiego 2010/2011.
Działając na podstawie § 12 Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich przyjęty przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałami z dnia
31 maja 2006 roku, z dnia 25 kwietnia 2007 roku, z dnia 7 maja 2008 roku oraz z dnia 25
marca 2009 roku (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2009 r.), Rada Wydziału
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ustala następujące zasady zaliczania
przedmiotów:
1. Zasady i kryteria wystawiania oceny, a także sposób obliczania oceny końcowej w
przypadku przedmiotu, na który składa się więcej niż jedna forma zajęć, określa koordynator
przedmiotu i ogłasza je w pierwszym tygodniu zajęć. Jeżeli do przedmiotu prowadzony jest
wykład, to koordynatorem przedmiotu jest wykładowca.
2. Uczestnictwo w ćwiczeniach, laboratoriach, pracowniach i seminariach objętych planem
studiów jest dla studentów obowiązkowe. Koordynator przedmiotu ustala minimalną liczbę
godzin obecności na tych zajęciach konieczną do zaliczenia przedmiotu.
3. Koordynator przedmiotu decyduje, które zajęcia wchodzące w skład przedmiotu kończą się
wystawieniem i wpisaniem oceny zgodnej ze skalą ocen z Regulaminu Studiów UJ, a które
wpisaniem zaliczenia bez oceny, chyba że jest to określone w planie studiów. Student, który
nie spełnił warunków z punktu 2, otrzymuje z ćwiczeń ocenę niedostateczną i traci możliwość
zaliczenia przedmiotu w tym samym roku akademickim. Oceny z zaliczeń muszą być
wystawione przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej następującej bezpośrednio po
zakończeniu przedmiotu.
4. Przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu, koordynator może uwzględniać spełnienie
dodatkowych warunków (na przykład napisanie programu komputerowego, realizację w
wyznaczonym terminie konkretnego projektu laboratoryjnego, zespołowego itp.), jeżeli
wymaga tego program przedmiotu.
5. Student, niezależnie od zaliczenia, zostaje dopuszczony do egzaminu o ile spełnia warunki
z punktu 2. Po egzaminie koordynator ustala ocenę końcową z przedmiotu. Przedmiot wraz z
wszystkimi swoimi składnikami uznaje się za zaliczony, jeżeli ocena końcowa jest co
najmniej dostateczna (3.0).

