REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału
realizująca przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (liczba
godzin)
Tryb / stopień / semestr /
ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:

Papiery wartościowe
1180-AD000-MSP-00
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Semestr IV, rok akademicki 2019/2020
Przedmiot specjalistyczny (30)
ćwiczenia
Stacjonarne /II stopnia / 4 semestr/ 3 ECTS
dr Agnieszka Tomczak
dr Stachowiak-Kudła – część prawna
dr Agnieszka Tomczak – część ekonomiczna

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Przedmiotami wprowadzającymi są przede wszystkim
„Rynki kapitałowe” oraz „Prawo cywilne”

Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Dopuszczalny
limit
nieobecności
nieusprawiedliwionych: 1. W przypadku 2 nieobecności
student zobowiązany jest zaliczyć jedną z nich na
konsultacjach. Większa liczba nieusprawiedliwionych
nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu w
całości. Usprawiedliwienie nieobecności następuje po
przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego lub innego
dokumentu stwierdzającego powód nieobecności.
W
sprawach
spornych
decyzję
w
sprawie
usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach
podejmuje dziekan.

Metody weryfikacji
osiągnięcia efektów
uczenia się

Część prawna:
Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia
się: udział w dyskusji, wykonanie zadań praktycznych
samodzielnie bądź w grupach na ćwiczeniach,
rozwiązywanie case study.
Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia
się: kolokwium składające się z pięciu zagadnień do
wyjaśnienia- 15 punktów.
Kolokwium odbywa się na 7 spotkaniu. Kolokwium
poprawkowe na 8 spotkaniu.
Ogłaszanie wyników następuje w formie elektronicznej
(wysłanie maila).
Część ekonomiczna:
Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia

się: Kolokwium, udział w dyskusji, wykonanie zadań na
ćwiczeniach, prezentacja wybranego zagadnienia (praca
własna).
Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia
się:
Kolokwium w formie testu wyboru z możliwymi
pytaniami otwartymi oraz zadaniami, praca własna.
W czasie zaliczenia pisemnego dopuszcza się używanie
kalkulatora z funkcjami wyłącznie matematycznymi
(wykluczony smart fon, tablet, laptop itp.) oraz karty
wzorów (bez opisu). Nie dopuszcza się żadnych innych
materiałów drukowanych i urządzeń elektronicznych.
Zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu studiów: „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”.
Zasady zaliczania
przedmiotu i wystawiania
oceny końcowej z
przedmiotu

Zaliczenie części prawnej: 1) udział w dyskusji,
wykonanie zadań praktycznych samodzielnie bądź w
grupach na ćwiczeniach, rozwiązywanie case study
(maksymalna liczba punktów 10); 2) uzyskanie
pozytywnego wyniku z kolokwium (maksymalna liczba
punktów 10). Wynik punktowy z kolokwium oraz
aktywności na zajęciach sumuje się i odnosi się do
maksymalnej liczby punktów możliwej do osiągnięcia.
Wynik taki oznacza odpowiednio oceny:
24-25 5,0.
22-23 4.5
19-21 4.0
16-18 3.5
13-15 3.0
0-12 2,0
Zaliczenie części ekonomicznej: 1) obecność na
zajęciach, 2) opracowanie (zespołowe, 2-3 studentów) i
złożenie w formie pisemnej oraz zaprezentowanie na
zajęciach określonego zagadnienia w formie wystąpienia
(dalej: praca własna), 3) udział w dyskusji i
rozwiązywanie zadań na zajęciach, 4) uzyskanie
pozytywnego wyniku z kolokwium. Wynik punktowy z
kolokwium (teorii i zadań) oraz aktywności na zajęciach
sumuje się i odnosi się do maksymalnej liczby punktów
możliwej do osiągnięcia za kolokwium. Wynik taki
wyrażony w % oznacza odpowiednio oceny:
Do 49% 2,0
50%-62% 3.0
63%-72% 3.5
73%-82% 4.0
83%-90% 4.5
91%-100% 5,0.

Drugim elementem oceny z części ekonomicznej jest
opracowanie określonego zagadnienia w formie pracy
własnej. Za ten element student otrzymuje ocenę (od 3,0
do 5,0, z tym że niewykonanie tej pracy powoduje ocenę
0). Ogólna ocena z części ekonomicznej wynika z
formuły: 0,8*ocena z kolokwium + 0,2*ocena z pracy
własnej (np. 0,8*4,5 + 0,2*4,0 = 4,4; wystawiona zostanie
ocena 4,5 za część ekonomiczną).
O ocenie student informowany jest indywidualnie na
zajęciach bezpośrednio następujących po zajęciach, na
których odbyło się zaliczenie pisemne.
Obowiązuje zaliczenie obu części – prawnej i
ekonomicznej – na oceny pozytywne. Ocena ogólna za
część ekonomiczną i prawną wystawiana jest jako
średnia arytmetyczna obu ocen. Otrzymania oceny
negatywnej z jednej z części (prawnej lub ekonomicznej)
powoduje niezaliczenie przedmiotu w całości.
Zasady powtarzania
przedmiotu z powodu
niezadowalających
wyników w nauce
poszczególnych typów
zajęć realizowanych w
ramach przedmiotu
Informacje dodatkowe

W przypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się
oceną zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego
typu zajęć w ramach danego przedmiotu student
powtarza przedmiot w całości.

Zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów: „Na
rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie
zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W
przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane
materiały nie mogą być udostępniane publicznie”.

