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1. Przedmiot ’Organizacja Rynku’ składa się z wykładów ićwiczén. Oceną kóncową z przedmiotu jest ocena z

egzaminu.

2. Ćwiczenia polegają na rozwiązywaniu zadań ogłaszanych w Internecie przed każdymi zajęciami. Zadania publiko-

wane są na stroniewww.wne.uw.edu.pl/ msobolewski.

3. Aby zaliczýc ćwiczenia należy spełnić jednoczésnie dwa kryteria:

3.1 Nie przekroczýc dopuszczalnej regulaminem liczby nieobecności (maks. 2 nieusprawiedliwone nieobecności w

ciągu semestru).

3.2 Uzyskác minimum 30 punktów spósród 60 punktów możliwych do uzyskania zaćwiczenia.

4. Na pulę 60 punktów składają się: kolokwium (50p) oraz aktywnósć (10p).

4.1 Zasady przyznawania punktów za aktywność naćwiczeniach ustalają indywidualnie prowadzący.

4.2 Przeliczenie punktów źcwiczén na oceny odbywa się według następującej skali: od 30p ocena 3; od 36p ocena 3+;

od 42p ocena 4; od 48p ocena 4+; od 54p ocena 5.

5. Zaliczeniécwiczén w oparciu o kolokwium w pierwszym terminie na ocenę 4, 4+ lub 5 uprawnia do zwolnienia z

egzaminu z oceną końcową o stopién niższą (odpowiednio 3, 3+ lub 4). Ponadto za uzyskanie minimum 56 punktów z

ćwiczén można automatycznie otrzymać ocenę bardzo dobrą z egzaminu.

5.1 Zaliczeniécwiczén w oparciu o kolokwium w pierwszym terminie na ocenę 3 i 3+ nie zwalnia z egzaminu.

6. Z uwagi na możliwósć zwolnienia z egzaminu przewidzianą w punkcie 5, nie będzie egzaminu zerowego.

7. Do egzaminu w terminie pierwszym mogą przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyłýcwiczenia.

8. Przed egzaminem w terminie pierwszym nie przysługujedodatkowy termin napisania kolokwium. Osoby, które nie

zalicząćwiczén w terminie pierwszym nie mogą podejść do egzaminu w terminie pierwszym.

9. Data kolokwium w terminie pierwszym zostanie podana później.

10. Data egzaminu w terminie pierwszym zostanie podana później.

11. Nie można poprawiać pozytywnej oceny z egzaminu w terminie pierwszym.

12. Napisanie egzaminu w terminie pierwszym i oddanie pracydo sprawdzenia powoduje utratę możliwości otrzyma-

nia oceny kóncowej w trybie punktu 5, niezależnie od wyniku tego egzaminu.

12.1 Do kónca trwania egzaminu w terminie pierwszym pracę egzaminacyjną można zadeklarować jako nie do spraw-

dzenia. Wówczas nie traci się możliwości otrzymania oceny kóncowej w trybie punktu 5.

13. Obecnósć na kolokwium w terminie pierwszym jest obowiązkowa. Nieobecnósć na kolokwium będzie skutkowała

otrzymaniem oceny niedostatecznej zćwiczén i wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.

14. Obecnósć na egzaminie w terminie pierwszym jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które do tego czasu nie

uzyskają oceny kóncowej w innym trybie. Nieobecność na egzaminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznejz

egzaminu w pierwszym terminie.

15. Kolokwium zaliczeniowe ma formę pisemną i polega na rozwiązywaniu zadán. Egzamin ma formę testu jedno-

krotnego wyboru.

16. W sesji poprawkowej przysługuje jeden termin poprawy egzaminu oraz jeden dodatkowy termin zaliczeniaćwi-

czén, tylko dla osób, które do tego czasu nie zdały egzaminu i/lub nie zaliczyłyćwiczén.

17. Do egzaminu w terminie poprawkowym mogą przystąpić wyłącznie osoby, które zaliczyłýcwiczenia.

18. Obecnósć na kolokwium i/lub egzaminie w terminie poprawkowym jest obowiązkowa dla wszystkich osób, które

do tego czasu nie uzyskają oceny końcowej w innym trybie. Nieobecność na kolokwium i/lub egzaminie skutkuje otrzy-

maniem oceny niedostatecznej zćwiczén i/lub egzaminu w drugim terminie.

19. Kolejne terminy zaliczeniácwiczén i/lub egzaminu z przedmiotu ’Organizacja Rynku’ w edycji 2007/2008 nie są

przewidziane.
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