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Post˛epowanie egzaminacyjne
Komunikat nr 2, z 27 kwietnia
A. Wiadomości dla Studiów Stacjonarnych
A1. Wykład kończy si˛e egzaminem w formie dyskusji nad dwiema pracami domowymi określanymi dalej
jako sprawdziany.
Sprawdzian I – Kultura duchowa a kultura materialna
Sprawdzian II – Cywilizacja liberalna a świat zachodni
Stuprocentowa obecność na wykładach, poświadczona wykonaniem na każdym wykładzie krótkiej ankiety
na jego temat, daje prawo do otrzymania oceny „3” bez wykonywania prac domowych; wtedy podj˛ecie
tych prac b˛edzie podstawa˛ dla podwyższenia oceny powyżej „3” do wysokości uzasadnionej poziomem
wykonania. Nie odnosi si˛e ta fakultatywność do słuchaczy ucz˛eszczajacych
˛
nieregularnie; wtedy jedyna˛
podstawa˛ zaliczenia jest poprawne wykonanie obu sprawdzianów.
A2. Sprawdzian I należało nadsyłać w formie komentarzy na adres http://blog.marciszewski.eu/?cat=29
w terminie 10-13 kwietnia (por. Komunikat nr 1). W wyjatkowych
˛
przypadkach indywidualnych może być
uwzgl˛ednione opóźnienie o tydzień. Niewykonanie w tym terminie skutkuje otrzymaniem ze sprawdzianu
I oceny niedostatecznej.
Sprawdzian II prosz˛e dostarczyć e-poczta˛ (inaczej niż sprawdzian I) na adres
witold@marciszewski.eu
umieszczajac
˛ tekst pracy w treści listu, a NIE jako załacznik
˛
– w terminie do 4 czerwca.
A3. Wydruki sprawdzianów należy przynieść na egzamin. Celem dyskusji egzaminacyjnej jest min. kontrola stopnia samodzielności pracy oraz korekta ewentualnych bł˛edów czy luk w wiedzy autora.
A4. UWAGA: Nie odb˛edzie si˛e wykład przewidziany na 11 maja. Strata b˛edzie odrobiona w formie
czterogodzinnych konsultacji w przeddzień egzaminu ustnego. Prosz˛e przynieść na to spotkanie wydruki
prac domowych, z którymi nast˛epnego dnia ma si˛e przyjść na egzamin (por. punkt 3). Omówienie ich treści
powinno istotnie pomóc w jak najlepszym przygotowaniu si˛e na egzamin.

B. Wiadomości dla Studiów Niestacjonarnych
B1. Zasady sa˛ podobne, jak na Studiach Stacjonarnych, z podanymi dalej różnicami w odniesieniu do
terminów i sposobu nadsyłania prac oraz z ta˛ różnica,˛ że poświadczenie obecności dokonuje si˛e przez
podpis na liście, a nie w sposób opisany w A1.
B2. Obie sprawdziany należy dostarczyć e-poczta,˛ umieszczajac
˛ prac˛e w tekście listu (nie w załaczniku!),
˛
w nast˛epujacych
˛
terminach:
Sprawdzian I – do 21 maja
Sprawdzian II – do 18 czerwca.
B3. Jak A3.
B4. Jak A4, z ta˛ różnica,˛ że odwołanie wykładu dotyczy 12 maja, a termin i forma konsultacji b˛eda˛ ustalone
później, stosownie do możliwości zwiazanych
˛
z charakterem studiów zaocznych.

