LOGIKA 1 — zasady zaliczenia (2017/2018)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: LOGIKA 1
2. Kod modułu kształcenia: 08-KODL-LOG1
3. Rodzaj modułu kształcenia: OBOWIAZKOWY
˛
4. Kierunek studiów: KOGNITYWISTYKA
5. Poziom studiów: I STOPIEŃ
6. Rok studiów: DRUGI
7. Semestr: ZIMOWY
8. Rodzaje zajeć
˛ i liczba godzin: 30 h W, 30 h C
9. Liczba punktów ECTS: 5
10. Imie,
˛ nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzacych
˛
zajecia
˛
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI, PROF. DR HAB., andrzej.wisniewski@amu.edu.pl
Katarzyna Paluszkiewicz / magister / k.paluszkiewicz@amu.edu.pl
11. Jezyk
˛
wykładowy: POLSKI
W ciagu
˛ semestru student może zdobyć maksymalnie 110 punktów:
1. konwersatoria (60 pkt), w tym:
– kolokwium 1 (w połowie semestru) – 20 pkt
– kolokwium 2 (na końcu semestru) – 20 pkt
– wejściówki, wyjściówki – 14 pkt
– zadania domowe – 6 pkt
2. egzamin końcowy (50 pkt)

Ocena z konwersatoriów:
od 0 do 35
powyżej 35 do 42
powyżej 42 do 46
powyżej 46 do 50
powyżej 50 do 54
powyżej 54 do 60

ndst
dst
dst+
db
db+
bdb

Ocena z egzaminu:
od 0 do 55
powyżej 55 do 70
powyżej 70 do 80
powyżej 80 do 90
powyżej 90 do 100
powyżej 100 do 110

ndst
dst
dst+
db
db+
bdb
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Uwagi ogólne
– Zadania domowe: Rozwiazane
˛
zadania można przesłać e-mailem lub dostarczyć na dyżur (do kolejnych
zajeć).
˛ Informacje˛ bed
˛ e˛ przekazywać na zajeciach
˛
oraz umieszczać na stronie.
– Przed zajeciami
˛
moge˛ poprosić Państwa o przygotowanie rozwiaza
˛ ń wyznaczonych zadań. Informacja be˛
dzie pojawiać sie˛ na stronie.
– Wejściówki i wyjściówki pisza˛ Państwo wyłacznie
˛
na zajeciach.
˛
Osoby nieobecne nie maja˛ możliwości pisania
ich w innym terminie.
– Na wyjściówkach moga˛ Państwo korzystać z materiałów pomocniczych (notatki z zajeć).
˛
– Pojedynczych kolokwiów nie można poprawiać.
– Do pisania kolokwium w terminie innym niż wyznaczony upoważnia Państwa choroba lub inne ważne
wydarzenie losowe.
– O nieobecności na kolokwium należy poinformować najpóźniej w dniu odbywania sie˛ kolokwium.
– W przypadku nie zaliczenia konwersatoriów czeka Państwa jedno kolokwium poprawkowe, na koniec
semestru.
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