Regulamin przedmiotu Chemia Organiczna, 2016/2017

1. Przedmiot obejmuje wykład Chemia Organiczna (45 godzin) i ćwiczenia audytoryjne (30 godzin) w
semestrze III.
2. Ćwiczenia audytoryjne
• Są obowiązkowe; czterokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność może być podstawą do
niezaliczenia ćwiczeń. Dokument usprawiedliwiający nieobecność musi być przedstawiony w
najbliższym możliwym terminie (nie należy go przysyłać drogą elektroniczną).
• Na ćwiczeniach omawia się zagadnienia dotyczące aktualnie wykładanego materiału ze
szczególnym uwzględnieniem zadań z zestawu Zadania Treningowe (www.ch.pw.edu.pl, Zakład
Chemii Organicznej, Dla studentów, Chemia Organiczna) oraz zadań ze skryptu: D. Buza, A. Ćwil,
Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami; Oficyna Wydawnicza PW.
• Ćwiczenia mają bardziej charakter konsultacji niż lekcji. Prowadzący wyjaśnia konkretne problemy
zgłoszone przez studentów i ma prawo przerwać zajęcia w przypadku niedostatecznego
przygotowania słuchaczy (np. odmowy odpowiedzi większości obecnych na ćwiczeniach).
• Każde ćwiczenia są poprzedzone kartkówką (10 min.) sprawdzającą opanowanie materiału
omawianego na zajęciach wyszczególnionych w planie wykładu.
3. Zaliczenie uzyskają ci studenci, którzy zgromadzą co najmniej 210 punktów z: (i) trzech kolokwiów
(3x100=300 punktów), odbywających się w godzinach ćwiczeń i w terminach ustalonych na
początku semestru oraz (ii) dziesięciu kartkówek (10x10=100 punktów).
4. Kolokwium zaliczeniowe odbywa się w zimowej sesji egzaminacyjnej. Do kolokwium
zaliczeniowego będą dopuszczeni studenci, którzy byli obecni przynajmniej na dwóch kolokwiach i
zdobyli co najmniej 100 punktów z kolokwiów i/lub kartkówek. Zaliczenie kolokwium jest
równoznaczne z uzyskaniem oceny z ćwiczeń nie wyższej niż dostateczna.
5. Wstęp na zajęcia „Laboratorium Chemii Organicznej” w semestrze V uzyskają studenci, który
zaliczyli ćwiczenia.
6. Egzamin. Wszyscy studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia audytoryjne mogą w ciągu roku
akademickiego przystąpić do egzaminu pisemnego najwyżej trzykrotnie. Organizowane są trzy
terminy egzaminu; dwa w sesji zimowej i jeden w sesji jesiennej. Zadowalający wynik egzaminu
pisemnego gwarantuje pozytywną ocenę zintegrowaną z przedmiotu. Studenci, którzy chcą
uzyskać wyższą ocenę mogą przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie po uprzednim wyrażeniu
zgody przez prowadzącego przedmiot.
7. Skala ocen, wg której są oceniane kolokwia, zaliczenie ćwiczeń oraz egzaminy:
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8. Sposób obliczania oceny zintegrowanej przedstawia tabela.
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9. Decyzje w sprawach nie objętych regulaminem przedmiotu lub innymi przepisami nadrzędnymi
podejmuje prowadzący przedmiot.
10. Terminy kolokwiów i egzaminów w roku akademickim 2016/2017:
Kolokwium
Egzamin
Pierwsze
Pierwszy 03 lutego 2017
09 listopada 2016
Drugie
Drugi
14 grudnia 2016
10 lutego 2017
Trzecie
Trzeci
25 stycznia 2017
07 września 2017
Zaliczeniowe 30 stycznia 2017

