
Statystyka matematyczna  
w roku akademickim 2022/2023 dla: 

▪ Kierunków: Ekonomia, Informatyka i Ekonometria, Finanse i Rachunkowość 
▪ Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno–Menedżerskich 

 

REGULAMIN  
 

1. Realizacja wykładów. Wykłady odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w 
systemie USOS (we wtorki o 09:45 oraz o 15:00 w Auli A). Obecność na wykładach jest 
obowiązkowa, ale nie jest weryfikowana. Materiał przerabiany podczas wykładów uznaje się za 
obowiązujący w trakcie kolejnych ćwiczeń. Osoby nieobecne podczas wykładu uzupełniają 
materiał we własnym zakresie. 

2. Realizacja ćwiczeń. Uczestniczenie w ćwiczeniach jest obowiązkowe, obecność jest 
weryfikowana. Niespełnienie kryterium obecności, czyli przekroczenie liczby trzech 
nieusprawiedliwionych nieobecności uniemożliwia zaliczenie ćwiczeń oraz całego przedmiotu. 

3. Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się na podstawie wyników: 
a)  dwóch kolokwiów zaliczanych w grupach – z wagą 60%,  
b)  aktywności indywidualnych zaliczanych online – z wagą 20%, 
c)  prezentacji zespołowych w takcie zajęć – z wagą 20%. 

Ad. a) Kolokwia odbywają się stacjonarnie, w salach Wydziału.  
Ad. b) Aktywności indywidualne polegają na zaliczeniu 10 krótkich testów z bieżącego materiału. 
Podejście do każdego testu może być powtarzane do skutku w wyznaczonym horyzoncie czasowym. 
Wynikiem końcowym każdego testu jest najwyższa uzyskana ocena.  
Ad. c) Prezentacje zespołowe polegają na przygotowaniu i omówieniu podczas zajęć rozwiązania 
zadania przydzielonego przez prowadzącego. Punkty za tę aktywność wypracowuje się w ramach 
pracy zespołowej. Uczestnicy każdej grupy ćwiczeniowej zostaną podzieleni na zespoły trzy– lub 
czteroosobowe. Przed każdymi zajęciami prowadzący przydzieli wybranym zespołom zadanie do 
rozwiązania na kolejnych zajęciach. Punkty za aktywność otrzymuje zespół, który zaprezentował 
poprawne rozwiązanie swojego zadania. Domyślna punktacja to 50% dla osoby prezentującej oraz po 
25% dla pozostałych osób. Brak poprawnego rozwiązania powoduje utratę punktów za tę aktywność 
w całym zespole. Pozostała aktywność w trakcie zajęć może zostać uwzględniona w tym punkcie. 
Wynikiem końcowym ćwiczeń jest ocena uzyskana zgodnie ze skalą: 

3 – [50,60), 3,5 – [60,70), 4 – [70,80), 4,5 – [80,90), 5 – [90,100]. 
 

4. Egzamin odbywa się stacjonarnie. Składa się z 8 zadań za 2 punkty, w sumie za 16 punktów. Obejmuje 
cały materiał omówiony na ćwiczeniach i wykładach łącznie.  
Ocena końcowa z przedmiotu wystawiona jest na podstawie wyniku z egzaminu oraz oceny 
końcowej z ćwiczeń – według wzoru: 
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_  _ _  ocena końcowa ocena ćw wynik egz ,  

gdzie wynik z egzaminu (wynik_egz) stanowi 1/3 liczby punktów uzyskanych podczas egzaminu 
pisemnego (maksymalnie 1/3 z 16 punktów). Ocenę końcową uzyskuje się zgodnie ze skalą: 

3 – [2,5; 3,25), 3,5 – [3,25; 3,75), 4 – [3,75; 4,25), 4,5 – [4,25; 4,7), 5 – [4,7; 5], 5! – pow. 5.  
 

5. Dodatkowe uregulowania: 
▪ Do egzaminu przystępują wyłącznie osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń.  
▪ Poprawa ćwiczeń ma charakter indywidualny, odbywa się w terminie i formie zaproponowanej 

przez prowadzącego ćwiczenia. Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. 


