
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Wybrane elementy prawa administracyjnego materialnego 

A12_WZPAM  
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

Semestr i rok akademicki Semestr IV, rok akademicki 2019/2020 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

Ćwiczenia (30 godzin) 

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

Stacjonarne 
Stopień I 
Semestr nominalny IV 
Liczba punktów ECTS: 3 

Kierownik przedmiotu: dr Monika Stachowiak-Kudła 
Prowadzący zajęcia: dr Monika Stachowiak – Kudła 
Wymagania wstępne i 
dodatkowe 

Przedmiotem wprowadzającym jest Prawo administracyjne 
(ustrojowe) 
 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Studenci na każdych ćwiczeniach są obowiązani posiadać 
aktualne akty prawne wskazane przez prowadzącego zajęcia. 
 
Dopuszczalny limit nieobecności: 
Dopuszczalna jest nieobecność na jednych zajęciach. 
 
Usprawiedliwianie nieobecności: 
Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta na 
zajęciach jest przedłożenie prowadzącemu zajęcia 
zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, z którego 
jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w 
danym dniu w zajęciach. 
 

W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia 
nieobecności studenta na zajęciach podejmuje dziekan. 
 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się 

Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia 
się: 
Udział w dyskusji, wykonanie ćwiczeń praktycznych. 
 

Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia 
się: 
Wykonane i opisanie badania naukowego oraz 
zaprezentowanie go w formie postera. 
 

Zgodnie z § 17 ust. 11 Regulaminu studiów: 
„Dziekan na wniosek studenta będącego osobą 
niepełnosprawną może zmienić sposób weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się na dostosowany do danego rodzaju 



niepełnosprawności”.  
 

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 przedmiotu: 
Na ocenę końcową z przedmiotu składa się: 
Ocena wykonania ćwiczeń praktycznych i kazusów (50%) 
Ocena wykonanego badania i jego prezentacji w formie postera 
(50%). Wynik punktowy z pracy badawczej oraz aktywności na 
zajęciach sumuje się i odnosi się do maksymalnej liczby 
punktów możliwej do osiągnięcia. Wynik taki oznacza 
odpowiednio oceny: 91-100=bdb; 81-90=db+; 71-80=db; 61-
70=dst+; 52-60=dst; 1-51=ndst. 

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

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza 
przedmiot w roku następnym. 

Informacje dodatkowe 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”. 
 

 


