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1. Program 

1.1. Program przedmiotu obejmuje 7 ćwiczeń. 

2. Zasady realizacji i odrabiania ćwiczeń 

2.1. Obowiązuje obecność na ćwiczeniu w terminie wyznaczonym dla właściwej grupy. Zmiana grupy lub 
terminu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzącego ćwiczenia. Zgodę 
należy uzyskać przed rozpoczęciem ćwiczenia. 

2.2. Do ćwiczeń laboratoryjnych i obliczeniowych obowiązuje przygotowanie się na podstawie materiału 
zawartego w skrypcie „ Maszynoznawstwo Przemysłu Spożywczego“ red. A. Lenart, Wydawnictwo SGGW 
Warszawa 2003. W trakcie ćwiczeń prowadzący będzie sprawdzał znajomość tematu i związanych z nim 
zagadnień. 

2.3. Na ćwiczeniach laboratoryjnych obowiązuje ubranie ochronne (fartuchy) oraz uważne obchodzenie się 
ze sprzętem i wykorzystywanymi materiałami. Zniszczenie lub zepsucie urządzeń lub sprzętu 
laboratoryjnego powoduje obciążenie kosztami naprawy osoby, która doprowadziła do strat. 

2.4. Po zakończonym ćwiczeniu grupa porządkuje stanowisko laboratoryjne i pozostawia je w czystości. 

3. Zasady zaliczania ćwiczeń 

3.1. Przy ocenie ćwiczeń obowiązuje system punktowy. 

3.2. Za ćwiczenie można uzyskać maksymalnie 6 punktów (kolokwium wstępne z przygotowania do 
ćwiczenia – 4 pkt, sprawozdanie – 2 pkt). Niezłożenie sprawozdania z ćwiczenia poprzedniego na początku 
następnego ćwiczenia jest równoważne z otrzymaniem 0 pkt. 

3.3. Za całość ćwiczeń można otrzymać maksymalnie 42 pkt. 

3.4. W przypadku uzyskania mniej niż 10,5 pkt. tj. 25% punktów student nie ma możliwości uzyskania 
zaliczenia ćwiczeń.  

3.5. W przypadku uzyskania mniej niż 21,5 pkt. a więcej niż 10,5 pkt. studentowi przysługuje prawo 
przystąpienia do kolokwium wyjściowego obejmującego całość materiału. 

3.6. Wyłącznie w przypadku uzasadnionej nieobecności istnieje możliwość zaliczania ćwiczenia po 
zgłoszeniu się do prowadzącego w terminie następnego zjazdu od daty realizacji danego ćwiczenia. 

4. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 21,5 punktów, to jest 51% 
sumarycznej liczby punktów. 

5. Ocena ćwiczeń progi punktowe 

51-60%    –  21,5 – 25 pkt.      dost (3) 

61-70%    –  25,5 – 29 pkt.     dost + (3+) 

71-80%    –  29,5 – 33,5 pkt.    db (4) 

81-90%    –  34 – 37,5 pkt.     db + (4+) 

91-100%  –  38 – 42 pkt.     bdb (5) 


