
Zarządzanie populacjami - warunki zaliczenia 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 100 
Liczba dozwolonych, nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych – 3 
 
Na zajęcia przynosimy: 

 Obowiązkowe: kalkulator, na kolokwiach nie można korzystać z telefonów komórkowych 

 Zalecane: kartka ze wzorami 
 
Uwaga ! 
Na egzaminie oraz kolokwiach będzie możliwość posiadania kartki ze wzorami (do pobranie za strony 
internetowej www.kgohz.sggw.pl). Na kartce nie wolno umieszczać dodatkowych informacji. 
 
Część ćwiczeniowa 

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 60 

 2 kolokwia (I i II) po 30 pkt każde, połowa (I) oraz koniec semestru (II) 

 Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min 15 pkt z każdego z kolokwium (I oraz II).  

 Każde kolokwium można poprawiać tylko raz, poprawy będą się odbywały 1-2 tyg po 
pierwszym terminie, (ustalony termin poprawy będzie wspólny dla wszystkich studentów). 

 Nie ma możliwości „próby” poprawy, czyli zobaczenia zestawu, próby jego rozwiązania i 
rezygnacji z poprawy. 

 Decydując się na poprawianie kolokwium, należy liczyć się z możliwością utraty wcześniej 
zdobytych punktów. Dzieje się tak w przypadku uzyskania punktacji o 30 % mniejszej niż 
podczas regularnego terminu, np. jeżeli ktoś najpierw uzyskał 14 ptk, a podczas poprawy 12, 
to pierwszy wynik zostanie zachowany jako ostateczny. Jednak uzyskanie 9 pkt na poprawie 
spowoduje utratę wcześniejszych punktów. 

 Przewidziana jest 1 wyjściówka na koniec semestru dla osób, które nie uzbierają wymaganej 
liczby punktów. Wyjściówka obejmuje materiał ćwiczeniowy z całego semestru. 
 

Część egzaminacyjna 

 Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 40 

 Egzamin będzie na koniec semestru, musi być zaliczony na minimum 50%, czyli 20 pkt. 

 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń 
 
Punkty dodatkowe  
W sumie do zdobycia 7 pkt 

 Każdy prowadzący może przyznać max 4 pkt za aktywność na zajęciach (ocena subiektywna) 

 Prowadzący może przyznać max 3 pkt za obecność na zajęciach: 
o 100% obecności – 3 pkt 
o Jedna nieobecność – 2 pkt 
o Dwie nieobecności, w tym co najmniej jedna usprawiedliwiona – 1 pkt 

 Ważne: Punkty dodatkowe mogą wpłynąć na ocenę, ale nie pomagają w uzyskaniu zaliczenia 
przedmiotu tzn. są przyznawane tylko pod warunkiem zaliczenia zarówno części 
ćwiczeniowej jak i egzaminacyjnej zgodnie z powyższymi warunkami. 

 
 
Wystawienie oceny końcowej następuje po zsumowaniu punktów z części ćwiczeniowej, wykładowej 

oraz bonusów, według zasady: 

 51-60 pkt dst, 

 61-70  dst+, 

 71-80  db, 

 81-90  db+, 

 >91 pkt  bdb 


