
Komputerowa analiza szeregów czasowych 

Zasady zaliczania (rok akademicki 2021/2022) 

 

Jest to grupa kursów, a zatem z całego kursu studenci otrzymują jedną ocenę, którą główny 

prowadzący wpisuje w system EdukacjaCL na koniec semestru. 

1. Ocena końcowa to 0.6*ocena z wykładu +0.4*ocena z laboratorium pod warunkiem, że 

żadna z tych ocen nie jest oceną niedostateczną. 

2. Ocena z wykładu: w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wykład będzie 

prowadzony w formie zdalne na platformie ZOOM, przewiduje się egzamin (zaliczenie)  na 

końcu semestru. W przypadku zajęć laboratoryjnych prowadzonych w trybie stacjonarnym, 

zaliczenie to będzie przeprowadzone na ostatnich zajęciach laboratoryjnych. W przypadku, 

gdyby wszystkie zajęcia były prowadzone zdalnie (kolejny lock down), zaliczenie będzie 

przeprowadzone w formie zdalnej na platformie ePortal w czasie ostatniego wykładu.  Egzamin 

będzie  bazował na  zadaniach rozwiązywanych na laboratoriach (zadania z list). Oprócz zadań 

z list, będą też zadania teoretyczne, które będą dotyczyć treści przekazywanych na wykładzie. 

Ocenę z wykładu (pod warunkiem, że ocena z laboratorium jest pozytywna) można poprawiać 

w czasie sesji jeden raz (także w formie tradycyjnej, stacjonarnej pisemnej lub ustnej). Zadania 

na poprawce będą dotyczyły całego zakresu materiału. Aby uzyskać ocenę pozytywną z 

wykładu należy otrzymać połowę z możliwych uzyskanych punktów kolokwium+1 pkt. 

3. Ocena z laboratorium:  przewiduje się, ze zajęcia laboratoryjne prowadzone będą w formie 

stacjonarnej, jednakże w wiadomych przypadkach, może zdarzyć się, że przejdziemy na tryb 

zdalny. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student może mieć maksymalnie dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności.  Na koniec semestru prowadzący laboratoria przekazują 

głównemu prowadzącemu oceny (nie punkty) z laboratorium. W każdym tygodniu 

przygotowywana będzie jedna lista zadań, która przewidziana jest do rozwiązania na 

laboratorium. Na listach będą znajdowały się zadania teoretyczne oraz zadania typowo 

komputerowe. Każdy z prowadzących laboratorium na pierwszych zajęciach omówi formę oraz 

zasady oddawania zadań komputerowych i obliczeniowych. Prowadzący oceniają zarówno 

zadania komputerowe oraz zadania teoretyczne wstawiając „plusy”. Studenci, zbierając „plusy” 

mogą otrzymać maksymalnie 10 pkt za aktywność. Aktywność oceniana jest następująco: 

osoba, która ma najwięcej „plusów” ma 10 pkt, reszta osób z grupy oceniana jest 

proporcjonalnie. Ponadto na laboratorium przewidziane są 2 raporty, które prowadzący omówią 

na zajęciach. Będą one dotyczyły analizy danych z wykorzystaniem poznanych metod. Za 

każdy raport można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zakres raportów oraz termin odsyłania do 

prowadzących podadzą prowadzący na laboratoriach. Będzie to zależne od zakresu 

zrealizowanego materiału. Zatem w sumie na laboratorium można otrzymać maksymalnie 30 

pkt. Ocena pozytywna z laboratorium zaczyna się od 15,5 pkt (połowa+ 0,5 pkt.).  Listy zadań 

będą jednakowe dla wszystkich grup i dostępne będą na stronie internetowej dr hab. inż. 

Agnieszki Wyłomańskiej (http://prac.im.pwr.wroc.pl/~wyloman/students.html ). Zasady 

oceniania w poszczególnych grupach laboratoryjnych są takie same. Przyjmuje się następujące 

http://prac.im.pwr.wroc.pl/~wyloman/students.html


kryteria oceny z laboratorium: 0-15 – ndst, 15,5-17,5 – dst, 18-20,5 -dst+, 21-23,5 -db, 24-26,5 

-db+, 27-30 – bdb. 

4. Jeśli student otrzyma z laboratorium ocenę niedostateczną, wówczas otrzymuje ocenę 

niedostateczną z całego kursu, bez możliwości poprawy. 

5. Jeśli student otrzymał z laboratorium ocenę pozytywną, a z wykładu ocenę niedostateczną, 

wówczas w czasie sesji ma możliwość przystąpienia do jednej poprawki, na której będą zadania  

z całości materiału (z całego semestru). Mogą tam się znaleźć zadania z list i zadania 

teoretyczne (z wykładu). Jeśli z poprawki student otrzyma ocenę niedostateczną, wówczas 

otrzymuje ocenę niedostateczną z całego kursu.  

 


