


terminami zajęć. Projekt powinien być wykonany najpóźniej do

końca zajęć w danym semestrze. Uczestnicy grupy są 

wskazywani na podstawie kolejności zgłoszenia.

Zakres zadania ustala prowadzący.

Przed zaliczeniem i w jego trakcie student jest zobowiązany 

okazać na żądanie dowód tożsamości lub legitymację 

studencką. 

Przygotowywanie się do zajęć i zaliczenia przedmiotu powinno 

nastąpić na podstawie podanej  przez prowadzącego literatury 

i materiałów źródłowych.

Zasady	zaliczania	przedmiotu	i	
wystawiania	oceny	końcowej	z	
przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu następuje, gdy student uzyska co 

najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów. Punktacja jest

ustalana w zależności od liczby zagadnień(kazusów) i jest 

uwidaczniana na kartach testowych. Zalicza większość 

arytmetyczna punktów. Studenci są informowani o uzyskanych 

ocenach na bieżąco, najpóźniej na następnych zajęciach oraz 

przez uwidocznienie ich w systemie USOS. W przypadku 

przedmiotu zaliczanego na zajęciach, punktacji z 

poszczególnych zajęć się nie sumuje.

W przypadku  zaliczania przedmiotu na zajęciach 

(warunek: uczestnictwo z wynikiem pozytywnym w 

przynajmniej 4 spotkaniach na zajęciach) student 

uzyskuje zaliczenie na podstawie rozwiązania 

przynajmniej 4 zestawów zadań.

W przypadku zaliczenia mniejszej liczby zestawów 

uzyskaną przez niego ocenę z zaliczenia podwyższa 

się o jeden stopień.

Zaliczenie może nastąpić po wykonaniu przez 

studenta (grupę studentów) projektu wskazanego 

przez prowadzącego zajęcia. Projekt powinien być 

wykonany przed ostatnimi zajęciami w semestrze. 

Projekt podlega swobodnej ocenie przez 

prowadzącego.

Poprawa wyniku zaliczenia może nastąpić na zajęciach lub w 

czasie konsultacji prowadzącego zajęcia.

Oceny uzyskane mogą zostać poprawione do końca semestru, w

którym odbywały się zajęcia, w czasie sesji egzaminacyjnych, w

wyznaczonych przez prowadzącego terminach, podanych do 

wiadomości studentów.

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 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.

Opis przedmiotu na stronie Uczelni: 

https://ects.coi.pw.edu.pl/ lub strona Wydziału EiTI

Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału:

http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php 

Strona wykładowcy:

https://www.ans.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Prawa-

Administracyjnego-i-Nauki-o-Politykach-Publicznych/dr-Cezary-

Wozniak

W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot zgodnie z Regulaminem Studiów w 

Politechnice Warszawskiej. 


