
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Nauki o Administracji i Bezpieczeństwa 
Administracyjnego 

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

wykład 

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

30 

Kierownik przedmiotu: Dr hab. Jacek Janowski, prof. PW 
Prowadzący zajęcia: Dr hab. Jacek Janowski, prof. PW 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Zaliczenie przedmiotu pod nazwą Ustrój konstytucyjny państwa 
lub podobnego. 
 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Udział w wykładach, nie jest obowiązkowy, ale ułatwia 

należyte przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu. Wykład 

stanowi wprowadzenie do efektywniejszego i sprawniejszego 

uczenia się, w tym doboru problematyki, sposobów analizy i 

korzystania ze źródeł.  

 
Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Pozytywne zaprezentowanie referatu w trakcie wykładu 

pozwala na podniesienie oceny końcowej o jeden stopień. W 

przypadku wystąpienia uznanego zgodnie przez uczestników i 

prowadzącego wykład za wyróżniające się i zakwalifikowania 

go do innych prezentacji np. na forum koła naukowego lub 

publikacji ocena zostaje podniesiona o dwa stopnie.  

Pomimo że wykład jest nieobowiązkowy możliwe jest 

sporządzenie listy obecności, która będzie mogła zostać 

wykorzystana jedynie na korzyść Studenta podczas 

wystawiania oceny końcowej, ale nie więcej niż o pół stopnia i 

to za co najmniej trzy odnotowane obecności. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Końcowe zaliczenie przedmiotu wymaga pełnego 

przyswojenia jednej pozycji z literatury podstawowej oraz 

wybranej lub wybranych pozycji z listy literatury 

uzupełniającej. W związku z tym, że w trakcie wykładu 

omawiane są obydwie kategorie literatury, znacznie ułatwia 



należyte przygotowanie do zaliczenia. 

Zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się w postaci ustnego 

egzaminu, składanego w obecności osoby trzeciej wskazanej 

przez studentów tzw. czynnika społecznego. Pierwszym 

terminem zaliczenia jest ostatni wykład kursowy, a następne 

są ustalane w miarę potrzeb w tych samych dniach i godzinach 

w kolejnych tygodniach. 

Zaliczenie jest sprawdzianem efektów kształcenia nabytych 

przez studenta w zakresie określonym przez realizowany 

program przedmiotu, z uwzględnieniem wystąpień 

referatowych, bieżącej aktywności oraz ewentualnie obecności 

na wykładach.  

Zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w formie 

testu, jednokrotnego wyboru spośród czterech możliwości 

oraz z udziałem pytań otwartych do zwięzłego uzupełnienia. 

Test obejmuje 30 punktów i trwa 30 minut z możliwością 

odliczania od końca minut w razie zachowań zasługujących na 

upomnienie. Po zakreśleniu lub uzupełnieniu odpowiedzi nie 

można już nic zmienić. 

O sposobie przeprowadzenia egzaminu, czy to w formie ustnej 

czy pisemnej – testu rozstrzyga prowadzący wykład na 

przedostatnim wykładzie, po zasięgnięciu opinii studentów w 

tej sprawie. Zasadą jest zaliczenie ustne ze względu na 

konieczność rozwijania u studentów umiejętności 

samodzielnego wypowiadania się. 

Przy ocenie wyników zaliczenia stosuje się skalę ocen od 2 do 

5, z uwzględnieniem ocen połówkowych, zapisywanych 

cyfrowo lub literowo. W przypadku niestawienia się studenta 

na pierwszy i drugi dodatkowy termin może zostać wpisana do 

protokołu i systemu elektronicznego ocena niedostateczna. 

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 Obowiązkiem studenta jest punktualne przychodzenie na 
wykłady, które rozpoczynają się najpóźniej po kwadransie 
akademickim i trwają po 1,5 godz. zegarowej z możliwością 5 
minutowej prze-rwy jeśli jest taka potrzeba. Studenci, którzy 
przewidują wcześniejsze wyjście z wykładu winni o tym 
zasygnalizować prowadzącemu wykład jeszcze przed jego 
rozpoczęciem. 
 
Osoby wyróżniające się podczas wykładów i zaliczenia 



przedmiotu zapraszane są przez prowadzącego wykład do 
udzia-łu w kole naukowym, wolontariacie akademickim, 
publikacji artykułów, czy udziału w konferencjach naukowych, 
tj. do takich rodzajów aktywności, którą będą mogły odnotować 
w swoim rozwoju zawodowym lub naukowym. 
 

 
 
 
 

 


