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Regulamin zaliczenia przedmiotu PKM w semestrze IV, V i VI 
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Semestr IV 

Przedmioty składowe: 
• wykład: 15 godz., po 2 godz. najczęściej co 2 tygodnie 
• ćwiczenia: 15 godz., po 2 godz. najczęściej co 2 tygodnie (losowo mogą wystąpić zamiany zajęć 

wykładowych na ćwiczeniowe i odwrotnie) 
• laboratorium (CAD): 15 godz., najczęściej w pierwszej połowie semestru 
Warunki zaliczenia: Student klasyfikuje się do zaliczenia danego przedmiotu składowego, jeśli nie 
ma na nim więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, a w sumie nie ma ich więcej niż 3. 
Jest jedna ocena końcowa z przedmiotu PKM. Nie zaliczenie któregoś ze składowych przedmiotów 
uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu PKM w sem. IV. Oceny końcowe z zajęć 
ćwiczeniowych i wykładowych uzyskuje się poprzez napisanie kolokwiów zaliczających na koniec 
semestru. 
Zaliczenie laboratorium CAD odbywa się na zasadach określonych przez jego prowadzącego. 
O ocenie z laboratorium decyduje wyłącznie jego prowadzący. 
Na końcową ocenę z przedmiotu PKM składają się oceny ze wszystkich składowych przedmiotów, 
zgodnie ze średnią ważoną: 90% wspólnej oceny z ćwiczeń i wykładów (wagi: dla ćwiczeń – 75%, 
dla wykładów – 25%) oraz 10% oceny z laboratorium CAD. Na poprawę oceny z ćwiczeń 
i wykładów mogą mieć wpływ: wyższe od niej oceny cząstkowe uzyskane w trakcie zajęć, 
aktywność na zajęciach (chodzi przede wszystkim o zaangażowanie spontaniczne i niewymuszone), 
obecność oraz wysoka ogólna ocena z prowadzonych notatek. 
Istnieje możliwość poprawy oceny z ćwiczeń i wykładów podczas kolokwium w sesji poprawkowej, 
w której jednak opisane powyżej premiowanie nie obowiązuje. 

Liczba punktów ECTS: 4 
 

Semestr V 
Przedmioty składowe: 
• wykład: 30 godz. 
• ćwiczenia: 30 godz. 
• projektowanie: 30 godz. 
Warunki zaliczenia: Student klasyfikuje się do zaliczenia danego przedmiotu składowego, 
jeśli nie ma na nich więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, a w sumie nie ma ich więcej 
niż 3. Ocenę końcową z ćwiczeń uzyskuje się poprzez zaliczenie dwóch kolokwiów (pierwsze – 
mniej więcej w połowie semestru, drugie – na jego końcu). Na ocenę końcową z projektowania 
składają się cząstkowe oceny otrzymywane w trakcie zajęć oraz ocena końcowa za projekt, 
który należy oddać nie później niż na ostatnich zajęciach projektowych. O ocenie z projektowania 
decyduje wyłącznie prowadzący dany projekt. 
Jest wspólna ocena z ćwiczeń i projektowania wyznaczana ze średniej ważonej: 75% oceny 
za ćwiczenia i 25% oceny za projektowanie. 
Zaliczenie przedmiotu PKM kończy się egzaminem z zakresu całości materiału, tj. z obu semestrów 
PKM. Egzamin składa się dwóch części: pierwszej (pisemnej) zadaniowej, po zaliczeniu której 
student podchodzi do drugiej (najczęściej ustnej) teoretycznej, podczas której zalecane jest 
posiadanie własnych notatek z ćwiczeń i wykładów (do wglądu dla egzaminującego). Student ma 
prawo podejść do egzaminu wyłącznie w przypadku zaliczenia zajęć projektowych. 
Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu lub jego części na następujących zasadach: 
a) „złota” – zwolnienie z całego egzaminu w przypadku uzyskania, w podstawowym terminie, oceny 

końcowej min 4.0 w semestrze IV oraz w sem. V oceny wspólnej z ćwiczeń i projektowania 
min 4.5. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z egzaminu student otrzymuje ocenę równą 
średniej arytmetycznej z ocen z obu semestrów (zaokrąglonej w górę z dokładnością do 0.5). 



b) „srebrna” – zwolnienie z części zadaniowej egzaminu w przypadku uzyskania, w podstawowym 
terminie, oceny końcowej min 3.5 w semestrze IV oraz w sem. V oceny wspólnej z ćwiczeń 
i projektowania min 4.0.  

c) „brązowa” – częściowe zwolnienie z części zadaniowej egzaminu. W ramach tego zwolnienia 
student ma prawo nie obliczać zadań objętych tym zakresem materiału, który zaliczył wcześniej 
na kolokwiach (w podstawowym terminie) na ocenę min: 4.0 w sem. IV i 4.5 w sem V.  

Korzystanie ze zwolnień z egzaminu lub jego części nie jest obowiązkowe.  
Nie zaliczenie części teoretycznej jest równoznaczne z niezaliczeniem całego egzaminu. 
Nie zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu PKM. 
Istnieje możliwość poprawy oceny z egzaminu w sesji poprawkowej, w której jednak opisane 
powyżej premiowanie nie obowiązuje. 
Student nie posiadający zaliczenia z PKM w semestrze IV, w trakcie egzaminu – w terminie 
podstawowym – dostaje możliwość zaliczenia tej części PKM, pod warunkiem że zaliczył zajęcia 
laboratoryjne z CAD. Uzyskaną w ten sposób ocenę student może mieć wpisaną do protokołu, 
pod warunkiem że otrzyma takie prawo od Dziekana. 

Liczba punktów ECTS: 7 
 

Semestr VI 
Przedmiot: 
• projektowanie: 30 godz. 
Warunki zaliczenia: Student klasyfikuje się do zaliczenia projektowania, jeśli nie ma na nim więcej 
niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, a w sumie nie ma ich więcej niż 3. Ocenę końcową 
z projektowania uzyskuje się na podstawie ocen cząstkowych z poszczególnych zajęć oraz oceny 
końcowej z projektu, który należy oddać nie później niż na ostatnich zajęciach projektowych. 
O ocenie z projektowania decyduje wyłącznie prowadzący dany projekt. Ocena końcowa 
z projektowania jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu PKM.  

Liczba punktów ECTS: 4 
 


