EKONOMETRIA, STUDIA LICENCJACKIE – ROK AKADEMICKI 2018/2019
Ocena końcowa z przedmiotu Ekonometria jest wystawiana na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas
semestru oraz na egzaminie końcowym. Na wszystkich trybach studiów podczas semestru student może zdobyć:
1) 6 pkt za sprawdzian z użyciem programu gretl, obejmujący materiał z tematów 1 – 8 minimum
programowego,
2) 6 pkt za sprawdzian z użyciem dodatku solver, obejmujący materiał z tematów 11 – 13 minimum
programowego,
3) 6 pkt, które pozostają do dyspozycji wykładowcy,
4) 32 pkt za egzamin.
Podczas sprawdzianów z użyciem programu gretl i solver student może korzystać z kartki formatu A-4,
podpisanej i zapisanej jednostronnie własnymi notatkami dowolnej treści. Sprawdziany z gretla i solvera nie
mogą być poprawiane.
Egzamin trwa 90 minut i składa się z 4 lub 5 zadań, za których rozwiązanie można uzyskać łącznie 32 punkty.
W czasie egzaminu student może korzystać z jednej kartki formatu A4, podpisanej i obustronnie zapisanej
własnoręcznymi notatkami, oraz z kalkulatora (nieprogramowalnego). Nie są dopuszczalne żadne inne
materiały pomocnicze, kontaktowanie się z innymi osobami piszącymi egzamin, ani korzystanie z telefonów
komórkowych, tabletów i tego typu urządzeń.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na którymś ze sprawdzianów student może dostać zgodę na
napisanie w trakcie egzaminu jednego (odstępstwa od tej zasady dopuszczamy tylko w wyjątkowych i naprawdę
poważnych przypadkach) ze sprawdzianów, których nie pisał wcześniej, pod warunkiem uzyskania zgody
wykładowcy oraz osoby prowadzącej ćwiczenia. W tym celu student zobowiązany jest do przyniesienia
własnego komputera z działającą baterią oraz dostępem do Internetu. Szczegóły organizacyjne zostaną podane
przed sesją egzaminacyjną.
Termin egzaminu w sesji przedłużonej ogłaszany jest przez Dziekanat Studium Licencjackiego i umieszczany na
stronie internetowej przedmiotu.
Punkty zdobyte podczas semestru liczą się do łącznej oceny, jeśli student zdaje egzamin w sesji zwykłej,
poprawkowej lub przedłużonej w ramach danego semestru. W przypadku powtarzania przedmiotu punkty
zostają anulowane.
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