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1. W seminarium mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły kurs Testowanie 
oprogramowania. Wskazane jest, aby były to osoby chcące pisać prace magisterskie 
lub prowadzić badania naukowe z obszaru inżynierii jakości oprogramowania. 

2. Na ocenę końcową składają się 3 czynniki: wygłoszenie referatu, obecność na 
zajęciach, aktywność na seminarium.  

3. Artykuły do zreferowania są dostarczane przez prowadzącego seminarium. Studenci 
wybierają artykuł do zreferowania poprzez wpis na forum seminarium na Pegazie, 
zawierający imię i nazwisko studenta oraz tytuł wybranej publikacji. Nie można 
wybierać artykułu który został wybrany wcześniej przez innego studenta poprzez 
dokonanie wpisu na forum.  

4. Kolejność referowania artykułów wyznaczona jest przez kolejność zgłoszeń 
studentów na forum. Referat musi być wygłoszony na seminarium, nie może być np. 
przesłany prowadzącemu jako opracowanie.  

5. Referat musi być wygłoszony z głowy. Zabronione jest czytanie tekstu z publikacji, 
komputera, slajdów, kartki itp. Slajdy pełnią jedynie rolę pomocniczą i ilustracyjną. 

6. Referat musi być wygłoszony w języku polskim. Slajdy mogą zawierać tekst 
anglojęzyczny. 

7. Za wygłoszenie referatu student otrzymuje: 

• 1 punkt, jeśli referat został wygłoszony poprawnie i ze zrozumieniem, bez 
czytania z kartki, student był przygotowany i potrafił odpowiedzieć na pytania 
z sali, potrafił ocenić omawiane zagadnienia w sposób krytyczny, twórczy itp., 

• 0.5 punktu, jeśli student podczas referowania wykazał pewne 
nieprzygotowanie, referat przygotowany był niestarannie (np. slajdy 
przeładowane tekstem), student nie potrafił odpowiedzieć na proste pytania, 
nie znał definicji pojęć występujących w referowanej publikacji itp., 

• 0 punktów, jeśli student nie przyszedł na swój referat, nie wygłosił referatu, był 
ewidentnie nieprzygotowany, nie spełnił przesłanek punktu 5 lub 6. 

8. Za aktywność na seminarium student otrzymuje: 

• 1 punkt jeśli przez cały semestr aktywnie brał udział w dyskusjach na 
seminarium, jego wypowiedzi były sensowne, dotyczyły kwestii 
merytorycznych, student wykazał się krytyczną postawą i umiejetnością 
dyskutowania, 

• 0.5 punktu, jeśli student okazjonalnie wykazywał aktywność, 

• 0 punktów, jeśli student nie wykazywał żadnej aktywności, wykazywał 
aktywność mierną lub jego wypowiedzi były niemerytoryczne i niezwiązane z 
prezentowanymi na seminarium zagadnieniami. 

9. Za każdą nieobecność studentowi odejmowane jest 0.5 pkt. 
10. Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest uzyskanie co najmniej 0.5 pkt za 

wygłoszenie referatu. 
11. Ocena końcowa, z zastrzeżeniem punktu 10, to 3+R+A–N, gdzie R, A i N to 

odpowiednio punkty za referat aktywność oraz liczba nieobecności. 


