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REGULAMIN ZAJĘĆ 
(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej) 

 

Nazwa i kod przedmiotu: Seminarium dyplomowe A22_SD 

Semestr i rok akademicki zimowy 2019/2020 (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Jednostka Wydziału 
realizująca przedmiot: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych – Zakład Prawa 

Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych 

Formy zajęć (liczba godzin) Studia stacjonarne: 
Ćwiczenia: 15 
Studnia niestacjonarne: 
Ćwiczenia: 15 h 

Tryb / stopień / semestr / 
ECTS 

Studia stacjonarne II stopnia semestr III 6 ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Agnieszka Woźniak 

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

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe   

Przedmioty wprowadzające: prawo administracyjne oraz 
przedmioty prawnicze merytorycznie zgodne z zakresem 
opracowywanej pracy dyplomowej 

Forma uczestnictwa w 
zajęciach (wymagania 
dotyczące uczestnictwa) 

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 

Weryfikacja etapowa: udział w dyskusji; wykonanie indywidualnych 
i grupowych zadań na zajęciach. Weryfikacja końcowa: realizacja 
zadań wykonywanych w ramach weryfikacji etapowej oraz 
potwierdzenie czterech kontaktów z promotorem w miesiącach: 
październik, listopad, grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. złożenie 
pierwszego rozdziału u promotora pracy, do wglądu u osoby 
prowadzącej seminarium. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  1. obecność na zajęciach; 2. 
aktywność na zajęciach: udział w dyskusji, realizacja 
indywidualnych i grupowych ćwiczeń na zajęciach; składanie i 
zaliczanie prac pisemnych 3. potwierdzenie czterech kontaktów z 
promotorem w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2019 r. 
i styczeń 2020 r. 4. złożenie pierwszego rozdziału u promotora 
pracy, do wglądu u osoby prowadzącej seminarium. 

Zasady poprawiania wyników 
oceny 

Ponowne przystąpienie do zaliczenia. 

Możliwość korzystania z 
materiałów pomocniczych 
podczas sprawdzianów 

Brak możliwości korzystania z materiałów pomocniczych – z 
wyłączeniem tekstów aktów prawnych. 

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. 
4. Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku 
ani obrazu (§ 11 ust. 8 Regulaminu studiów, na rejestrowanie 
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dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać 
zgodę prowadzącego zajęcia) 

 
 
 


