
 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: PRAWO GOSPODARCZE (ML-HES 11) 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych WAiNS PW; 
Realizacja na: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW. 

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

Wykłady (30 h) 
 

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

studia stacjonarne 
I stopnia (licencjackie) 
1. semestr/I rok 
2 pkt ECTS 

Kierownik przedmiotu: Ks. dr Jacek Połowianiuk 
Prowadzący zajęcia: Ks. dr Jacek Połowianiuk  

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiot „Prawo gospodarcze” jest przedmiotem obowiązkowym 
(HES) dla studentów I roku studiów licencjackich. 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obecność studenta na zajęciach jest nieobowiązkowa. W wypadku 
wystąpienia szczególnej sytuacji losowej sposób zaliczenia materiału 
z przedmiotu ustali indywidualnie kierownik przedmiotu. 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia wykładów, gdyż przedmiot 
ma status wykładów. 
 
Bieżąca weryfikacja efektów uczenia się dokonywana będzie w toku 
nieobowiązkowych zajęć w formie dyskusji na zajęciach lub prac 
pisemnych przygotowywanych przez studentów samodzielnie w 
domu. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnego 
wyniku ze sprawdzianu pisemnego albo pisemnej pracy 
zaliczeniowej. Formę weryfikacji wiedzy na temat zagadnień 
omawianych podczas zajęć określi na pierwszych spotkaniach osoba 
prowadząca je. Określi ona również terminy sprawdzianu pisemnego 
lub składania pisemnych prac zaliczeniowych, a także zasady 
zaliczenia zajęć w dodatkowym terminie w taki sposób, aby student 
miał możliwość uzyskania zaliczenia przed wyznaczoną datą przy 
ewentualnym na zaliczeniu wykładu. 
 
Podczas ewentualnych sprawdzianów pisemnych student może 
korzystać jedynie z tekstu Aktów Prawnych RP w wersji papierowej. 
Niedopuszczalne jest posługiwanie się jakimikolwiek urządzeniami 
elektronicznymi w jakimkolwiek celu. 
 
 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Podstawą oceny z zajęć będzie wynik z pisemnej pracy zaliczeniowej. 
Osoba prowadząca ćwiczenia może podwyższyć wyniki z pracy 
pisemnej, uwzględniając wyróżniające się przygotowanie 
merytoryczne i aktywność studenta podczas zajęć. Zaliczenia 



 

 

przedmiotu nie może uzyskać osoba, która nie uzyskała z pisemnej 
pracy zaliczeniowej pozytywnego wyniku. 
 
Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu w dodatkowym 
terminie, jego forma oraz zasady zaliczenia są identyczne jak w 
wypadku zaliczenia w „pierwszym terminie”. 
 
Po zakończeniu zajęć osoba prowadząca niezwłocznie dokona 
ustalenia ocen końcowych z przedmiotu i wprowadzi je do systemu 
USOS. 

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

W wypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się oceną danego 
przedmiotu student powtarza przedmiot w całości. 

Informacje dodatkowe Kontakt do kierownika przedmiotu: 
ks. dr Jacek Połowianiuk: j.polowianiuk@ans.pw.edu.pl 
Dyżury: zob. https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Dyzury 

 
 
 
 

 


