
 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej) 
Nazwa i kod przedmiotu: Podstawy procedury cywilnej  
Semestr i rok akademicki Zimowy 2019/2020 (studia stacjonarne, studia 

niestacjonarne) 

Jednostka Wydziału 
realizująca przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych 

Formy zajęć (liczba 
godzin) 

Studia stacjonarne:  
Ćwiczenia: 15 h 
 
Studnia niestacjonarne: 
Ćwiczenia: 15 h 

Tryb / stopień / semestr / 
ECTS 

Stacjonarne i niestacjonarne /I stopnia / II/ 2 ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Agnieszka Woźniak 

Prowadzący zajęcia: Ćwiczenia:  
dr Agnieszka Woźniak – studia stacjonarne i 
niestacjonarne; 

 
Wymagania dotyczące 
uczestnictwa (forma 
uczestnictwa w zajęciach) 

Uczestnictwo na ćwiczeniach jest obowiązkowe. 
 
Student może mieć jedną nieusprawiedliwioną 
nieobecność. 

Zasady 
usprawiedliwiania 
nieobecności na zajęciach 

Zaświadczenie lekarskie lub inny ważny powód 
zgłoszony prowadzącemu zajęcia. 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 
uczenia się  

Ćwiczenia ustne i pisemne. 

Zasady zaliczania 
przedmiotu i 
wystawiania oceny 
końcowej z przedmiotu 

Ćwiczenia zaliczane na podstawie obecności oraz 
aktywności na zajęciach, polegającej na rozwiązywaniu 
przygotowanych przez prowadzącego kazusów oraz 
ewentualnie zaliczenia pisemnego. W wypadku 
aktywnego uczestnictwa studentów w ćwiczeniach brane 
będą pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej 
oceny z wystąpień przygotowanych przez studentów. 
Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich 
zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie 
podanej literatury i materiałów źródłowych. W 
przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do 
rozliczenia się z treściami merytorycznymi w godzinach 
konsultacji. 



 1. Zaliczenie pisemne składa się z pytań o charakterze 
opisowym, bądź testu albo zadań. 

2. Student ma prawo do dwóch terminów zaliczenia– 
pierwszy w trakcie sesji letniej, drugi w terminach 
egzaminów poprawkowych. Po uzgodnieniu 
prowadzącego zajęcia ze studentami, istnieje 
możliwość zorganizowania dodatkowego terminu 
zaliczenia. 

3. Student może przystąpić do zaliczenia najwyżej trzy 
razy w danym roku akademickim. 

4. Przed zaliczeniem sprawdzana jest tożsamość 
studenta (zobowiązany jest on okazać indeks lub 
legitymację studencką). 

5. Wyniki przekazywane są studentom w terminie do 7 
dni przez e-dziekanat na indywidualnym koncie 
studenta lub osobiście w tracie wyznaczonych 
dyżurów. 

 
Terminy zaliczeń: 
Studia stacjonarne i niestacjonarne: 
zaliczenia w trakcie sesji letniej (jeden / dwa terminy). 
zaliczenie w trakcie sesji poprawkowej (zimowej) jeden 
termin. 

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). 

Możliwość korzystania z 
materiałów pomocniczych 
podczas sprawdzianów 

Brak możliwości korzystania z materiałów. 

Zasady ustalania oceny 
łącznej 

Nie dotyczy 

Inne zasady 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni: 
https://ects.coi.pw.edu.pl/ 

2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php  

3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem 
decyduje prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne 
zasady Regulaminu Studiów w Politechnice 
Warszawskiej. 
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