Załącznik do zarządzenia nr 39/2015 z dn. 30 września 2015 r.

Zasady ustalania oceny końcowej przedmiotu dla studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie rozpoczynających naukę
na I roku studiów od roku akademickiego 2015/2016

I.

ZASADY USTALANIA OCENY KOŃCOWEJ

1. Przedmiot jednosemestralny z wieloma formami kształcenia
Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią ważoną ostatecznej oceny ze wszystkich form
zaliczenia (z wagą 0,4) i egzaminu (z wagą 0,6). Obie oceny muszą być pozytywne
przykład: ocena z zaliczenia: 5.0; ocena z egzaminu 3.0; ocena końcowa przedmiotu:
z obliczenia wynosi to 3,8 czyli (według poniższej tabeli) należy ustalić ocenę 4.0.
Przykład: ocena w I terminie zaliczenia: 5.0; ocena w I terminie egzaminu: 2.0; ocena
w II terminie egzaminu: 3.0 (bierzemy pod uwagę tylko ocenę z zaliczenia i ostateczną ocenę
z egzaminu, czyli 5.0 i 3.0). analogicznie postępujemy w przypadku nie uzyskania zaliczenia
w I terminie ocena z zaliczenia: 5.0;
W przypadków większej ilości form zaliczenia postępujemy identycznie, przy czym wagę
zaliczenia przy dwóch formach zaliczenia należy podzielić przez dwa.
Przykład: zaliczenie z ćwiczeń (waga 0,2) zaliczenie z projektu (waga 0,2) oraz niezmiennie
egzamin (waga 0,6)
Jeśli po obliczeniu średniej z zaliczenia i egzaminu wynikiem będzie ułamek proszę
zaokrąglić go wg następujących zasad:
< 3.24 = 3.0
3.25 - 3.74 = 3.5
3.75 - 4.24 = 4.0
4.25 – 4.74 = 4.5
4.75 – 5.00 = 5.0

UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Jeśli student uzyska ostatecznie ocenę niedostateczną z egzaminu w ostatnim terminie
(na II terminie lub na egzaminie komisyjnym), to ocena końcowa przedmiotu musi być 2.0
(nie liczymy średniej). student jest kierowany na powtarzanie przedmiotu w kolejnym
semestrze/roku akademickim.
2. Jeśli student otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu w ostatnim terminie (na II terminie
egzaminu lub na egzaminie komisyjnym), to ocena końcowa przedmiotu musi być
pozytywna.
Przykład: zaliczenie I termin: 2.0; zaliczenie II termin: 2.0; zaliczenie komisyjne: 3.0;
egzamin I termin: 2.0; egzamin II termin: 2.0; egzamin komisyjny: 3.0 ocena końcowa
przedmiotu: 3.0.
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2. Przedmiot jednosemestralny z tylko jedną formą kształcenia (sam wykład,
seminarium, konwersatorium, itd.)
Ocena końcowa zawsze jest tożsama z ostateczną oceną uzyskaną przez studenta
z przedmiotu.
UWAGA: Nie ma znaczenia czy przedmiot kończy się egzaminem, czy zaliczeniem.
Przykład: I termin: 2.0, II termin: 4.0 ocena końcowa przedmiotu: 4.0.
UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE:
Ocenę końcową zawsze wpisujemy w indeksie w identycznej rubryce co forma wiodąca
przedmiotu.
3. Przedmioty wielosemestralne
W przypadku przedmiotu wielosemestralnego pierwszy semestr studiowania przedmiotu
kończy się zaliczeniem.
Jeśli student w pierwszym semestrze studiowania przedmiotu otrzyma ostatecznie z zaliczenia
ocenę pozytywną (chociażby w drugim terminie), jest dopuszczony do studiowania
przedmiotu w kolejnym semestrze. Oceny końcowej wówczas nie wystawia się. Zostanie ona
wystawiona dopiero w ostatnim semestrze studiowania przedmiotu.
Jeśli student otrzyma z zaliczenia ocenę niedostateczną w pierwszym semestrze
(we wszystkich przysługujących mu terminach zaliczenia) oznacza to, że nie jest
dopuszczony do studiowania danego przedmiotu w kolejnym semestrze. Należy wtedy
w indeksie wystawić dodatkowo (poza ocenami z zaliczeń) niedostateczną ocenę końcową
przedmiotu. Student zostanie wtedy skierowany na powtarzanie danego przedmiotu
w kolejnym roku akademickim z wyjątkiem I semestru studiów - niedopuszczalne z uwagi na
Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
UWAGA:
Ocenę końcową wystawia ocena odpowiedzialna za przedmiot (zazwyczaj wykładowca),
a nie prowadzący ćwiczenia.
Nie licząc przypadku opisanego w poprzednim akapicie ocena końcowa przedmiotu jest
wystawiana w ostatnim semestrze studiowania przedmiotu. Składają się na nią ostateczne
oceny z zaliczeń z każdego semestru (odpowiednio z wagami 0,2 oraz 0,2 )oraz ostateczna
ocena z egzaminu (0,6). Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią ważoną ostatecznych
zaliczeń i egzaminu.
Przykład: ostateczna ocena z zaliczenia w pierwszym semestrze: 5.0; ostateczna ocena
z zaliczenia w drugim semestrze: 4.0; ostateczna ocena z egzaminu: 3.0; ocena końcowa
przedmiotu: wynosi 3,6 czyli według poniżej tabeli należy ustalić ocenę 3,5.
Jeśli po obliczeniu w powyższy sposób średniej z zaliczeń i egzaminu wynikiem będzie
ułamek, proszę zaokrąglić go wg. następujących zasad:
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< 3.24 = 3.0
3.25 - 3.74 = 3.5
3.75 - 4.24 = 4.0
4.25 – 4.74 = 4.5
4.75 – 5.00 = 5.0

UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Jeśli student dostanie ostatecznie ocenę niedostateczną z egzaminu, to ocena końcowa
przedmiotu musi być 2.0 (nie liczymy średniej).
Przykład: zaliczenie w pierwszym semestrze: 5.0; zaliczenie w drugim semestrze: 5.0;
egzamin w ostatnim terminie: 2.0; ocena końcowa przedmiotu 2.0 - student jest kierowany
na powtarzanie modułu w kolejnym roku akademickim.
2. Jeśli student otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu w ostatnim terminie (na II terminie
egzaminu lub na egzaminie komisyjnym), to ocena końcowa modułu musi być pozytywna.
Przykład: zaliczenie w pierwszym semestrze: I termin: 2.0; II termin: 2.0; zaliczenie
komisyjne: 3.0; zaliczenie w drugim semestrze: I termin: 2.0; II termin: 2.0; zaliczenie
komisyjne: 3.0; egzamin I termin: 2.0; II termin: 3.0; ocena końcowa przedmiotu: 3.0.

II.

OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU A PROTOKÓŁ

1. Przedmiot z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład)
Istnieją odrębne protokoły:
1. Zaliczeniowy – wypełnia prowadzący ćwiczenia
2. Egzaminacyjny – wypełnia egzaminator
3. ocena końcowa przedmiotu – wypełnia osoba odpowiedzialna za przedmiot
Oceny cząstkowe są wprowadzane do indeksu, oraz protokołu osoby odpowiedzialnej za
przedmiot
i przechowywane w Dziekanacie przez 3 lata.
Do głównego protokołu oceny końcowej przekazywanego do dziekanatu i do kart okresowych
zaliczeń studenta jest wpisywana jedynie ocena końcowa.
2. Przedmiot z tylko jedną formą kształcenia (sam wykład, seminarium,
konwersatorium, itd.)
Ostateczna ocena z przedmiotu wpisana do protokołu jest traktowana jako ocena końcowa
przedmiotu.
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3. Przedmioty wielosemestralne
W pierwszym semestrze realizacji przedmiotu istnieje tylko jeden protokół (zaliczeniowy).
Wypełnia go prowadzący ćwiczenia. Jeśli ostateczna ocena z zaliczenia będzie niedostateczna
(2.0), należy o tym poinformować dziekanat. Wtedy dziekanat utworzy specjalny protokół
ocena końcowa przedmiotu, w którym zostanie wpisana ocena niedostateczna z całego
przedmiotu.
W drugim (ostatnim) semestrze realizacji przedmiotu w istnieją odrębne protokoły :
1. zaliczeniowy – wypełnia prowadzący ćwiczenia,
2. egzaminacyjny – wypełnia egzaminator,
3. ocena końcowa przedmiotu – wypełnia osoba odpowiedzialna za przedmiot.
Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot, wystawiając ocenę końcową przedmiotu,
stosuje zasady określone w punkcie I niniejszego dokumentu.
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