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INFORMACJA dla STUDENTÓW  
 

 

dotyczy: Warunki zaliczenia przedmiotów - Techniki Rozdzielania, Mieszanin (TRM - BT - VI sem. / I -

szy et. - 2W(E)/1L), Techniki Rozdzielania (TR - TCh - II-gi sem. / II-gi et. - 1W(E) - 1/2 sem. / 1L), 

Metody Analizy  (Analityki) Technicznej (i Przemysłowej) (MAT - TCh - VI-ty sem. / I-szy et. (2W(E) / 

2L - przedmiot "specjalizacyjny"), Zarządzanie Jakością i Produkcją Chemiczną (ZJiPrCh, TCh-sem. IV-

ty, I-szy et. ( ostatni wymieniony przedmiot powinien zostać przeniesiony na sem. VII-my i dotyczyć także TOŚ,  

Ch i IM, o co nie raz wnosiłem ! ) 
 

 

1. Ocena końcowa z w/w przedmiotów składa się w 75-iu %-tach, z oceny za egzamin, lub za 

zaliczenie "na prawach egzaminu" oraz w 25-ciu % - tach z ocen za laboratorium / seminarium. W 

przypadku, gdy ocena za 1-szy termin egzaminu/zaliczenia na prawach egzaminu jest w rażący sposób 

niedostateczna (np. praca egzaminacyjna / egzamin ustny wykazuje stopień nieprzygotowania 

studenta świadczący o lekceważeniu swych obowiązków, a także o lekceważeniu prowadzącego 

przedmiot oraz jego czasu, ocena za egzamin/zaliczenie na prawach egzaminu jest wartością średnią, 

zaokrąglaną z dokładnością 0.5 w/g zasady "Z", ze średniej z oceny za I-szy i drugi termin egzaminu. 

Stąd, jeśli student z ważnych przyczyn nie zdążył przygotować się do I-szego terminu egzaminu / 

zaliczenia na prawach egzaminu, powinien uzgodnić z prowadzącym, zwolnienie go z tego terminu. 

 Nieobecność z usprawiedliwionych powodów losowych, albo zdrowotnych, na egzaminie / 

zaliczeniu na prawach egzaminu powinna zostać usprawiedliwiona, najpóźniej, w dniu egzaminu, 

przed jego terminem ( może to zostać dokonane w formie e-mailu, telefonicznej, albo pisemnej, 
dostarczonej osobiście, lub przez koleżankę lub kolegę). Wówczas przysługuje studentowi dodatkowy 

termin. Jeśli usprawiedliwienie, albo uzgodnienie nieobecności studenta na egzaminie/zaliczeniu nie 

zostanie przed terminem tegoż, student otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli jest to termin 

poprawkowy, to przysługuje mu już tylko ewentualny egzamin / zaliczenie komisyjne, albo może 

zwrócić się o zgodę Dziekana na powtarzanie przedmiotu. W pozostałych przypadkach brana jest pod 

uwagę ocena z egzaminu zakończonego sukcesem. 
 

2. W przypadku powtarzania przez studenta jakiegokolwiek przedmiotu, prowadzonego przez 

Kat. Inż. Chem. i Proces. w tym, TRM / TR / Zarz. Jak. i Prod. Chem., Met. Anal. Techn. i Przemysł. itd., 

student powtarza cały przedmiot, łącznie z wszystkimi rodzajami "ćwiczeń", niezależnie od tego, czy 

te były w poprzednim "kursie" zaliczone, czy nie. Nie dotyczy to indywidualnych przypadków 
zwolnienia studenta z "odrabiania" jakiejś już zaliczonej części przedmiotu przez prowadzącego 
przedmiot. Jest na to wiele argumentów. Najważniejszy jest następujący:  

 Jeśli podczas egzaminu/zaliczenia "na prawach" egzaminu, student w obu regulaminowych 
terminach nie był w stanie wykazać, że przedmiot opanował, a przede wszystkim - problematykę 
przedmiotu zrozumiał, tzn., że - okres pierwotnego "odrabiania" przedmiotu po prostu zmarnował, i 
np., ani aktywnie nie uczestniczył w ćwiczeniach/seminariach, ani nie współpracował "zespołowo" z 
grupą "pod-grupą" w przygotowaniu odpowiednich "sprawozdań", czy "prac semestralnych", a więc, 
powtarza cały przedmiot, szczególnie, gdy wynik egzaminu zaliczenia był na 2!, lub 2;  
 

3. Proszę pamiętać, że do egzaminu, albo zaliczenia na "prawach egzaminu" nie zostanie 

dopuszczony student: 

-- powtarzający przedmiot, który w okresie powtarzania uczestniczył tylko w wykładzie i nie uzgodnił 

z prowadzącym przedmiot, zwolnienia z powtarzania już zaliczonych części przedmiotu (p. p. 2.!), 
-- studiujący przedmiot po raz pierwszy, który do dnia egzaminu/zaliczenia w formie egzaminu, nie 

zaliczył wszystkich rodzajów "ćwiczeń" w semestrze, w którym odbywał się wykład,  



-- mający więcej nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładzie, czy seminarium, niż 2-ie, jeśli 

wykład/seminarium trwa przez cały semestr / "1-dna", jeśli wykład/seminarium trwa przez 1/2 

semestru, jednocześnie, ćwiczenia laboratoryjne odbywające się w tym semestrze, w którym ma 

miejsce egzamin, muszą być wykonane i zaliczone wszystkie.  

 
            Z poważaniem,                                  prof. M. Kamiński 

 
 
 
PS  

1. Takimi zasadami kieruję się już od wielu lat.  
 

2. To w Państwa interesie jest dobre opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności podczas trwania studiów, 
a naszym (NA), zadaniem, jest pomoc i ułatwienie tego. 

 
3. Udział bez przygotowania w egzaminie/zaliczeniu, świadczy o nieodpowiedzialności studenta, a także o 

lekceważeniu przez niego nauczyciela akademickiego prowadzącego określony przedmiot !    


