
 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Contemporary Topics in Social Sciences (A21_CTSS) 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji 

Semestr i rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy 
Formy zajęć (wykład, ćwiczenia, 
seminarium) 

Ćwiczenia 

Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)  
stopień (pierwszy/drugi) 
semestr  
liczba pkt. ECTS 

Studia niestacjonarne II stopnia 
II, III semestr  
3 ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Michał Piotr Pręgowski 
Prowadzący zajęcia: dr Michał Piotr Pręgowski 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia, pominąwszy 
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
(adekwatnie do egzaminu B2). 
 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dozwolone 2 
nieobecności o charakterze dowolnym (usprawiedliwione 
zwolnieniem bądź zaświadczeniem, jak również 
nieusprawiedliwione).  
 
Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje 
koniecznością zaliczania zaległego materiału na dyżurze i/lub 
przygotowania dodatkowego, związanego z zajęciami projektu. 
Specyfikę każdego z zadań wyrównawczych (ustnych, 
pisemnych) prowadzący ustala bezpośrednio ze studentem/ką, 
uwzględniając charakter i zakres danej nieobecności. 
Nieobecność na więcej niż połowie zajęć skutkuje 
automatycznie otrzymaniem oceny niedostatecznej z 
przedmiotu, chyba że powód absencji jest wyjątkowy i bardzo 
dobrze udokumentowany (np. przewlekła choroba połączona z 
pobytem w szpitalu). Wziąwszy pod uwagę wszędobylskość 
internetu i łatwość komunikacji tą drogą, oczekuje się, że 
student/ka w trudnej sytuacji uprzedzi prowadzącego o 
kłopotach wcześniej niż post factum. 
 
Przez zajęcia rozumie się jeden blok 90-minutowy; jeżeli 
danego dnia zaplanowano dwa spotkania (2x90 minut), to 
nieobecność tego dnia oznacza nieobecność na dwóch 
zajęciach. Obecności w takich przypadkach są sprawdzane 
dwukrotnie. 



 

 

 
 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Wykład interaktywny, ćwiczenia i studia przypadku, dyskusja 
nt. lektur i materiałów audiowizualnych. Oczekiwane jest 
aktywne uczestnictwo w zajęciach (dyskusje, praca w 
podgrupach, case studies), które będzie odnotowywane przez 
prowadzącego. 
 
Aktywność jest premiowana maksymalnie 3 punktami za każde 
z zajęć; maksymalna liczba punktów do zdobycia to 24. 
 
Zarówno podczas zajęć, jak i podczas zaliczenia dopuszcza się 
korzystanie z materiałów pomocniczych takich, jak słownik 
języka angielskiego (online, offline), przy czym każdorazowa 
chęć skorzystania z tych materiałów w czasie kolokwium musi 
zostać wyraźnie zasygnalizowana prowadzącemu, a student 
sięgający po narzędzie elektroniczne musi być gotów 
udowodnić, że korzysta wyłącznie z pomocy lingwistycznej. 
 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Ćwiczenia kończą się kolokwium podsumowującym, które 
obejmuje wiedzę z zajęć i prezentowanych na nich materiałów, 
a także z literatury przedmiotu (w tym „literatury 
uzupełniającej” w adnotacjach do każdych zajęć).  
 
Zgodnie z Regulaminem Studiów w PW zaliczenie przedmiotu o 
charakterze innym niż egzaminacyjny odbywa się przed 
rozpoczęciem sesji. Pierwszy termin kolokwium zostaje 
wyznaczony na ostatnie spotkaniu z grupą; termin drugi 
zostanie ustalony indywidualnie w miarę potrzeb. Osobom 
nieobecnym w pierwszym terminie bądź takim, które 
postanowią się poprawiać, przysługuje skorzystanie z drugiego 
terminu. Dodatkowe możliwości zaliczenia przedmiotu są 
zarezerwowane wyłącznie dla sytuacji wyjątkowych, bardzo 
dobrze udokumentowanych. 
 
Na ocenę końcową z przedmiotu składają się punkty z 
kolokwium (maksymalnie 36; dotyczy zarówno kolokwium w I, 
jak i w II terminie) oraz punkty za aktywność i obecność na 
zajęciach (maksymalnie 24). Łącznie do zdobycia jest 60 
punktów.  
 
Skala ocen: 
2.0 – student/ka uzyskał/a między 0-29 pkt. (0-49% punktów 
możliwych do zdobycia na przedmiocie) 
3.0 – student/ka uzyskał/a 30-35 pkt. (50%-59%) 
3.5 – student/ka uzyskał/a 36-38 pkt. (60%-64%)  
4.0 – student/ka uzyskał/a 39-45 pkt. (65%-74%) 
4.5 – student/ka uzyskał/a 45-47 pkt. (75%-79%). 
5.0 – student/ka uzyskał/a 48-60 pkt. (80%-100%). 
 
Informacja o ocenach (wraz z punktacją) zostanie dostarczona 
drogą elektroniczną na zbiorczy adres mailowy grupy/roku lub 



 

 

na adres mailowy przedstawiciela grupy, jeżeli takowy zostanie 
wyznaczony.   
 

Zasady powtarzania przedmiotu 
z powodu niezadowalających 
wyników w nauce 
poszczególnych typów zajęć 
realizowanych w ramach 
przedmiotu  

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się oceną 
zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w 
ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w 
całości (zarówno ćwiczenia, jak i wykład). 

Informacje dodatkowe Terminy i miejsca konsultacji prowadzącego na stronie 
Wydziału: https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Dyzury 
 
W kwestiach, które nie zostały przedstawione w regulaminie 
decyduje prowadzący lub stosuje się ogólne zasady Regulaminu 
Studiów w PW. 
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