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Wymagania wstępne 
i dodatkowe  

Podstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa (wiedzy 
ogólnej o prawie objętej tematyką wykładu: „Podstawy 
prawoznawstwa”) oraz prawa konstytucyjnego. 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa 

Obowiązkowa obecność na zajęciach (będzie sprawdzana lista 
obecności). Dopuszczalne są dwie nieobecności bez 
usprawiedliwienia (tj. bez podawania powodu nieobecności). 
Zaświadczenie lekarskie, które ma usprawiedliwić 
nieobecność, musi zostać przedstawione niezwłocznie, na 
pierwszych zajęciach, na których student jest obecny 
(zaświadczenie lekarskie przedstawione później nie będzie 
uznawane). Liczba nieobecności podczas zajęć (wszystkich 
nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych w 
sumie) nie może przekroczyć 4 w semestrze.  

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Przedmiot kończy się zaliczeniem, które będzie miało formę 
pisemnego sprawdzianu składającego się z części testowej (10 
pytań w postaci testu jednokrotnego wyboru) oraz części 
opisowej (5 pytań wymagających krótkiej wypowiedzi). 
Za poprawną odpowiedź na pytanie z testu jednokrotnego 
wyboru można uzyskać 1 pkt, zaś za poprawną odpowiedź na 
pytanie wymagające krótkiej pisemnej wypowiedzi: 0—2 pkt. 
Ogólna punktacja: 0—12 pkt — ocena niedostateczna, 13—14 
pkt — ocena dostateczna, 15 pkt — ocena dostateczna plus, 
16—17 pkt — ocena dobra, 18 pkt — ocena dobra plus, 19—
20 pkt — ocena bardzo dobra. Ponadto na podwyższenie 
końcowej oceny będą miały wpływ: indywidualna praca 
studenta, przygotowanie do zajęć i aktywność (m.in. 
rozwiązywanie kazusów, udział w dyskusjach, znajomość 
terminologii prawniczej, umiejętność krótkiej wypowiedzi 
ustnej, przygotowanie referatu). Podczas sprawdzianu nie 



można korzystać z pomocy dydaktycznych i elektronicznych 
nośników informacji, za wyjątkiem Konstytucji i innych aktów 
normatywnych w wersji papierowej. „Jeżeli podczas 
weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie 
stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie 
przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone 
w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę 
niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego 
bieżącej realizacji” (§ 19 ust. 4 Regulaminu studiów PW). 
Sprawdzian będzie trwał 30 minut. 

Zasady zaliczania przedmiotu 
i wystawiania oceny końcowej 
z przedmiotu 

Końcowy sprawdzian obejmuje cały materiał omówiony 
podczas zajęć oraz materiał z podręczników wskazany przez 
wykładowcę. Zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach w 
semestrze. Inne terminy zaliczenia nie są przewidziane (poza 
wyjątkowymi jednostkowymi przypadkami losowymi i za 
zgodą wykładowcy). Oceny będą udostępniane w systemie 
informatycznym Uczelni w ciągu tygodnia od terminu 
egzaminu. 

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

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza 
przedmiot w całości. 

Informacje dodatkowe Nie można rejestrować dźwięku i obrazu w trakcie zajęć. 
Z urządzeń elektronicznych można korzystać tylko w celu 
robienia notatek z zajęć.  

 


