
Sposób naliczania bonusów i kar dla projektu 
 

1. Bonus za część merytoryczną 
Przyznawałem dodatkowe punkty (od 0,25 do 2) przede wszystkim za takie rzeczy jak: 
- obszerny opis zmiennych (w tym zmiennych niedostępnych); 
- analizę obserwacji odstających (z której coś potem wynikało); 
- obszerne i poprawne wnioski; 
- przeprowadzenie własnego badania w celu uzyskania danych. 
 
2. Bonus za wcześniejszy termin oddania projektu 
Dodatkowe punkty z tytułu wcześniejszego oddania projektu zaleŜały od daty oddania 
całości projektu (liczyła się data przekazania mi Excela i sprawozdania – przynajmniej w 
formie elektronicznej) oraz procentowej merytorycznej oceny projektu. Bonus wyliczany 
był wg następującego wzoru: 
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gdzie: 
 Dw – liczba dni pomiędzy datą oddania projektu a 25 maja 2007 r. (wartość dodatnia), 
 P – procentowa merytoryczna ocena projektu. 
 
3. Kara za spóźnione oddanie projektu 
Punkty karne za oddanie projektu po terminie były naliczane wg analogicznej zasady, jak 
bonus za termin wcześniejszy. Oczywiście w tym przypadku dobra ocena merytoryczna 
projektu zmniejszała karę. Zastosowanie miał tu następujący wzór: 
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gdzie: 
 Do – liczba dni pomiędzy datą oddania projektu a 25 maja 2007 r. (wartość ujemna), 
 P – procentowa merytoryczna ocena projektu. 
 
4. Kara za nieobecność na laboratorium 
PoniewaŜ przypadki nieobecności na obowiązkowych laborkach były sporadyczne (tym 
bardziej, Ŝe zaliczyłem wszystkim laborkę nr 3 z powodu pomyłki przy wpisywaniu 
nieobecności w jednej z podgrup), złagodziłem zasady przyznawania tej kary. Karę 
ponosiła jedynie osoba, która była na danych zajęciach nieobecna, a w projekcie miała 
błędy w części, której była ta laborkach poświęcona. W takiej sytuacji oprócz 
standardowego odjęcia części punktów za błąd, odejmowałem dodatkowo połowę 
punktów, które moŜna było za dany błędny fragment projektu uzyskać, gdyby został 
wykonany poprawnie. 
 
5. WyróŜnienie za formę 
Osiem prac zostało wyróŜnionych za wyjątkowo dobrą formę sprawozdania. Decydowały 
o tym zarówno moje subiektywne odczucia estetyczne (oparte jednak na zasadach 
poprawnego składu publikacji), jak i kompletność oraz przejrzystość opracowania. 
 
6. Kary za niesamodzielność i inne modyfikatory 
Nie stwierdziłem potrzeby przyznawania ani jednego, ani drugiego. 
 

 



Skala ocen 
 
Skala ocen uległa lekkiej modyfikacji ze względu na specyfikę formy zaliczenia, jaką jest 
projekt, której próg zaliczenia w okolicach 50% punktów lub więcej w ogóle nie oddaje. 
Ocena dostateczna obowiązywała od liczby punktów, którą moŜna było uzyskać za poprawne 
wykonanie takich elementów jak: zebranie i opisanie danych, podanie źródeł danych oraz 
literatury, przeprowadzenie analizy zmienności i redukcji kandydatek na zmienne 
objaśniające, dobór postaci analitycznej oraz oszacowanie parametrów strukturalnych 
modelu. Na wyŜsze oceny trzeba było uzyskać liczbę punktów odpowiadających dodatkowo 
poprawnemu wykonaniu kolejnych elementów projektu (im więcej tych elementów zostało 
wykonanych poprawnie, tym lepsza była ocena). Po przeliczeniu na procenty, skala ocen 
przyjęła ostatecznie następującą postać: 
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