
Regulamin przedmiotu Podstawy automatyki i sterowania III. 

1. Przedmiot odrabiają studenci 5. semestru w ramach obowiązkowego programu studiów I 
stopnia. 

2. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa 
i sprawdzana. W semestrze dopuszcza się dwie nieobecności na ćwiczeniach. Honorowane są 
usprawiedliwienia lekarskie oraz zaświadczenia o nieobecności z powodów związanych ze 
studiami (np. wyjazd na zawody studenckie). W przypadku nieobecności można zajęcia 
odrobić z inną grupą ćwiczeniową.  

3. W trakcie semestru przeprowadzane są dwa pisemne kolokwia w terminach ustalanych 
przynajmniej tydzień wcześniej. Obejmują one materiał zarówno z ćwiczeń, jak i z wykładu. 
Część zadaniowa i część teoretyczna są oceniane osobno. Warunkiem zwolnienia z egzaminu 
jest otrzymanie oceny co najmniej 4,0 z każdego z kolokwiów. Na ostatnich zajęciach w 
semestrze organizowane jest pisemne kolokwium poprawkowe spełniające też rolę egzaminu 
zerowego. W czasie tego sprawdzianu studenci maja okazję poprawić oceny niedostateczne 
oraz napisać zadania lub teorię z tych części, które zaliczyli na oceny nie pozwalające na 
zwolnienie z egzaminu. Terminy egzaminów w sesji ustala dziekanat. Egzamin ma formę 
pisemną, obejmuje część zadaniową oraz materiał teoretyczny z wykładu. Każda z części jest 
osobno oceniana. 

4. Na kolokwiach oraz na egzaminie można korzystać z uproszczonego kalkulatora (tzw. 
„maturalnego”), własnoręcznie sporządzonych notatek w postaci kartki A4 oraz z tabeli 
transformat Laplace’a. 

5. Wynik końcowy jest obliczany jako średnia ważona: 40% stanowi średnia ocen z 
kolokwiów oraz 60% - ocena z egzaminu. W przypadku zwolnienia z egzaminu wynik 
końcowy stanowi średnia ocen z kolokwiów. Wymagane jest zaliczenie obu części egzaminu. 

6. Wyniki są prezentowane w systemie USOS w terminie nie dłuższym, niż tydzień po 
kolokwium lub dwa dni po kolokwium poprawkowym i egzaminie. 

7. Do kolokwium poprawkowego może przystąpić każdy, kto chce uzyskać lepszą ocenę. 
Każdy może również przystąpić do wszystkich terminów egzaminów w sesji oraz raz w 
terminie poprawkowym (w maju). Jeżeli ktoś ma zaliczoną jedną część egzaminu, to w 
następnym terminie nie musi już jej pisać. 

 

 


