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Na prośbę studentów zostały zmienione zasady dotyczące kolokwiów.  

 

1. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. 

Wykład odbywa się w zespole RPR_20_21z-wykład, ćwiczenia w zespołach 

• RPR_20-21z_3IB-E 

• RPR_20-21z_3IB-M 

2. Bieżące informacje dotyczące przedmiotu będą publikowane w ogłoszeniach wyżej 

wymienionych zespołów. 

3.  Materiały do zajęć będą zamieszczane w Plikach w odpowiednich zespołach na platformie 

MS Teams oraz na stronie  

https://studia3.elka.pw.edu.pl/FILE/20Z/103A-IBxxx-ISP-RPR/pub/ 

4. W ciągu całego semestru można zdobyć z ćwiczeń maksymalnie 40 punktów, w tym 

• maksymalnie 10 punktów za kolokwium z zestawów 1-4 

• maksymalnie 10 punktów za kolokwium z zestawów 5-8 

• maksymalnie 12 punktów za kolokwium z zestawów 9-12 

• maksymalnie 8 punktów za aktywność (punkty te przyznawane będą za aktywność na 

ćwiczeniach oraz za rozwiązywanie dodatkowych zadań dla chętnych) 

5. Do egzaminu pisemnego ocenianego w skali 0-60 punktów mogą przystąpić wszyscy studenci 

zapisani na przedmiot, niezależnie od uzyskanych punktów z ćwiczeń. Po egzaminie 

pisemnym dla wybranych studentów może zostać przeprowadzony egzamin ustny. 

6. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu pisemnego powyżej 

30 punktów. 

7. Ostateczna ocena z przedmiotu zależy od sumy punktów z ćwiczeń i z egzaminu: 

Suma punktów (0;50] (50;60] (60;70] (70;80] (80;90] (90;100] 

Ocena 2 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 

8. Tryb przeprowadzania kolokwiów i egzaminu będzie zależny od bieżącej sytuacji związanej z 

epidemią. 

9. Studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z tego przedmiotu lub z przedmiotu o 

pokrywającym się zakresie materiału w ciągu poprzednich co najwyżej 2 lat, powinni zgłosić 

się do wykładowcy (osobiście lub mailowo) w ciągu pierwszych 3 tygodni semestru w celu 

ustalenia zasad zaliczenia 

10. Wiążące są również zapisy Regulaminu Studiów Politechniki Warszawskiej oraz Regulaminu 

Zajęć Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości. 

11. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu proszę kierować na adres 

e.frankiewicz@mini.pw.edu.pl lub w czacie w MS Teams. 

Ewa Frankiewicz 
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