11 marca 2020
Zasady prowadzenia zajęć online ze Statystycznej Analizy Danych i zmiany zasad zaliczania
przedmiotu z powodu kwarantanny
W związku z Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW, przenosimy Statystyczną
Analizę Danych online. Oto jak w związku z tym zmienia się tryb prowadzenia zajęć, a także
zaliczania przedmiotu.
Kolokwium nr 1
Kolokwium nr 1 jest odwołane. Zastępują je ćwiczenia w 6 tygodniu zajęć (zobacz poniżej).
Ćwiczenia
• W każdym tygodniu kwarantanny, Prowadzący ćwiczenia wysyła każdemu studentowi
ze swojej grupy mailowo do przygotowania (przynajmniej) jedno zadanie ze zbioru
zadań dostępnego na dany tydzień na stronie wykładu.
• Na ten obecny tydzień, dla tych grup, które się planowo miały odbyć w okresie 11.03.
- 13.03 to są te zadania
https://www.mimuw.edu.pl/~szczurek/SAD1/Cwiczenia/SAD1_cwiczenia_2.pdf
• W każdy poniedziałek rano będę publikowała obowiązujące w tym tygodniu zbiory
zadań. Także na ten tydzień, kiedy miało być kolokwium nr 1. W ten tydzień zadane
będą dwa zadania.
• Student powinien te zadane przez prowadzącego zadania rozwiązywać w Latex-u
według wzorca dostępnego na stronie wykładu: Zadanie_template.tex i odesłać
zródlo .tex oraz skompilowany .pdf Prowadzącemu do sprawdzenia do piątku tego
samego tygodnia (dokładny deadline będę wpisywać na stronę wykładu).
• Prowadzący zajęcia powinien być dostępny na Skype/gogle hangouts albo innym
medium komunikacji online, umówionym ze studentami, w terminie swoich zajęć i
rozmawiać z potrzebującymi pomocy przy rozwiązaniu lub zrozumieniu rozwiązania,
za uprzednim umówieniem się mailowo. Zalecam rozmowy 15 minutowe i podział
tego czasu na 15minutowe przedziały.
• Po przekroczeniu deadline oddawania zadań z danego tygodnia, rozwiązania zadań
będę umieszczać na stronie wykładu. Wówczas będą mogli Państwo przyswoić sobie
nie tylko sposób rozwiązywania sobie zadanych zadań, ale także zadań zadanych
kolegom - z opublikowanych zbiorów rozwiązań.
Laby
•

Materiały na laboratoria będą ogłaszane w postaci strony .html na stronie wykładu
rano w poniedziałek danego tygodnia
• Na ten obecny tydzień, dla tych labów, które się planowo miały odbyć w okresie
11.03. - 13.03 to są te materiały:
https://www.mimuw.edu.pl/~szczurek/SAD1/Laby/Lab3.html
• Studenci powinni sami przerabiać te materiały i rozwiązywać zadania w materiałach.
• Każdy Student do piątku tego samego tygodnia powinien przesłać pdf z rozwiązaniem
i źródłem Rmd.

Wykłady
• Wykłady co tydzień będę publikować na stronie wykładu w formie slajdów
• W terminie wykładu mogę kontaktować się przez Skype/gogle hangouts z
indywidualnymi studentami w sprawie materiału na wykładzie, za uprzednim
umówieniem mailowym. Czas trwania konsultacji indywidualnej 15min.
Zmiany w punktacji zaliczeniowej
• 15 punktów za kolokwium zaliczeniowe zostaje przeniesione na ocenienie
rozwiazywania zadań ćwiczeniowych przez studentów w czasie kwarantanny.
• Punktacja:
o za zadania zadane w tygodniu kiedy miało być kolokwium 6 pkt
o za inne tygodnie 3 pkt.
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