
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Prawo pracy i prawo urzędnicze (A13_PPPU) 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych  

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

wykład (15h) i ćwiczenia (15h)   
 

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

tryb niestacjonarny  
pierwszy stopień 
semestr nominalny 6 
2 pkt. ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Marta Madej-Kaleta 
Prowadzący zajęcia: dr Marta Madej-Kaleta  

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  
 

Przedmiot „Prawo pracy i prawo urzędnicze” jest przedmiotem 
obowiązkowym dla wszystkich studentów III roku studiów 
licencjackich. 
 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.  
 
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i będzie 
weryfikowana przez prowadzącą na wszystkich zajęciach. 
Dopuszczalna jest 1 nieobecność. Limit ten może zostać 
przekroczony wyłącznie w razie wystąpienia szczególnej 
sytuacji losowej ‒ w takim przypadku prowadząca zajęcia 
ustali ze studentem sposób indywidualnego zaliczenia 
materiału z zajęć, na których student był nieobecny.  
 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia wykładu i ćwiczeń.  
 
Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnego 
wyniku z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium będzie miało 
formę sprawdzianu pisemnego składającego się z 6 pytań 
testowych jednokrotnego wyboru oraz 3 pytań otwartych. 
Wszystkie pytania będą dotyczyć wyłącznie materiału 
omówionego w czasie wykładu. W czasie kolokwium 
dopuszczalne będzie korzystanie z kodeksu pracy w wersji 
papierowej. Nie będzie można korzystać z innych materiałów 
ani urządzeń elektronicznych.  
 
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach 
(nieprzekroczenie limitu 1 nieobecności) oraz przygotowanie 
zaliczeniowej pracy pisemnej. Temat pracy zaliczeniowej 
zostanie przedstawiony studentom w trakcie pierwszych 
ćwiczeń. 



 
Bieżąca weryfikacja efektów uczenia się będzie dokonywana w 
trakcie ćwiczeń w ramach dyskusji, w szczególności wspólnego 
rozwiązywania kazusów i analizowania przepisów kodeksu 
pracy. Każdy student powinien posiadać w trakcie ćwiczeń 
dostęp do kodeksu pracy w wersji papierowej lub 
elektronicznej.  
 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Kolokwium ‒ będące warunkiem zaliczenia wykładu ‒ 
zostanie przeprowadzone na przedostatnim wykładzie w 
terminie wynikającym z planu zajęć na WAiNS PW.  Wynik 
kolokwium stanowić będzie 60% oceny końcowej z 
przedmiotu.  
 
Praca pisemna ‒ będąca warunkiem zaliczenia ćwiczeń ‒ 
polegać będzie na opracowaniu tematu podanego przez 
prowadzącą w trakcie pierwszych ćwiczeń. Studenci będą 
zobowiązani złożyć prace pisemne najpóźniej w dniu 
przedostatnich ćwiczeń w terminie wynikającym z planu zajęć 
na WAiNS PW. Ocena pracy pisemnej stanowić będzie 40% 
oceny końcowej z przedmiotu.  
 

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 
 

Nie można rejestrować dźwięku ani obrazu w trakcie zajęć. 

 
 
 
 

 


