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1. Zaliczenie udzielane będzie na podstawie pozytywnego zaliczenia dwóch 

kolokwiów przeprowadzonych on-line.  

2. Składowe kolokwium I:  

   a) dwie kartkówki napisane w trybie stacjonarnym w dniach 28.02.2020  

        i 6.03.2020,  

   b) rozwiązanie wylosowanego zadania z materiału części I,  

   c) odpowiedź na wylosowane pytanie teoretyczne,  

   d) rozwiązanie wylosowanego zadania z materiału części I z wykorzystaniem  

       systemu dydaktycznego „Badania operacyjne z komputerem”.  

3. Składowe kolokwium II:  

   a) dwa zadania projektowe z zakresu metod wielokryterialnych (metoda AHP  

        i  metoda Promethee) przesłane terminowo pocztą elektroniczną,  

   b) rozwiązanie wylosowanego zadania z materiału części II,  

   c) odpowiedź na wylosowane pytanie teoretyczne,  

   d) rozwiązanie wylosowanego zadania z materiału części I z wykorzystaniem  

       systemu dydaktycznego „Badania operacyjne z komputerem”.  

 

Zadania (kolokwium I i kolokwium II punkt b) powinny być przesłane 

niezwłocznie po ich wylosowaniu w formie skanu lub zdjęcia pocztę  

elektroniczną. Dołączenie kopii  legitymacji studenckiej do rozwiązania i jego 

podpisanie  traktowane jest jako oświadczenie o samodzielnym rozwiązaniu 

zadania przez podpisanego studenta.  

 

Zadania sprawdzane komputerowo (kolokwium I i kolokwium Ii punkt d) 

zaliczone zostaną w przypadku, gdy liczba błędów popełnionych przez studenta 

nie przekroczy 3.  
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1. Składowe końcowej oceny egzaminacyjnej  

   a) Ocena z zaliczenia ćwiczeń (min. 0 punktów, maks. 30 punktów)  

       przydzielonych następująco:  

     dst   –  0 pkt  

     +dst –  10 pkt  

     db   –  20 pkt  

     +db –  25 pkt  

     bdb –  30 pkt  

    b) Ocena testu egzaminacyjnego (ocena minimalna – minus 30 punktów,  

        ocena maksymalna – plus  60 punktów).   

2. Ocena końcowa 

    a) Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej wymagane jest uprzednie  

        zaliczenie ćwiczeń.  

    b) Minimalna liczba wszystkich punktów do zaliczenia przedmiotu wynosi 30 

        i jednocześnie liczba punktów, uzyskanych na teście nie może być  

        mniejsza od 24 (40% punktów dodatnich).  

    c) skala ocen:  

     30 – 49 punktów dst  

     50 – 59 punktów dst+  

     60 – 60 punktów db  

     70 – 79 punktów db+  

     80 – 90 punktów bdb  

4. Proponowana ocena (pozytywna) może zostać zmieniona stosownie do  

wyniku egzaminu ustnego, przeprowadzonego na prośbę studenta. Ocena ta  

może zostać podwyższona, może pozostać bez zmiany lub zostać obniżona.  

 

 


