
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: A13_FPPF 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

Semestr i rok akademicki Semestr V, rok akademicki 2020/2021 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

Wykład i ćwiczenia 
 

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

Stacjonarne i niestacjonarne 
Stopień I 
Semestr nominalny V 
Liczba punktów ECTS: 4 

Kierownik przedmiotu: dr Monika Stachowiak-Kudła 
Prowadzący zajęcia: Wykłady: dr Monika Stachowiak – Kudła 

Ćwiczenia: dr Monika Stachowiak - Kudła 
 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiotami wprowadzającymi są przede wszystkim prawo 
konstytucyjne, prawo administracyjne i prawo cywilne 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Studenci na wykładach oraz ćwiczeniach są obowiązani 
posiadać aktualne akty prawne wskazane przez prowadzącego 
zajęcia. 
Dopuszczalny limit nieobecności: 
Dopuszczalna jest nieobecność na jednych zajęciach. 
Ponadwymiarowe nieobecności w liczbie nie większej niż dwie 
wymagają odrębnego pisemnego zaliczenia. Nie przewiduje się 
zaliczenia przedmiotu bez uczestniczenia w ćwiczeniach. 
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: 

Kolokwium, udział w dyskusji, wykonanie ćwiczeń praktycznych 

w rzeczywistym czasie, w którym prowadzone są ćwiczenia. 

 

Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się: 

Test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 

 

Nie dopuszcza się żadnych materiałów i urządzeń do używania 
przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów 
uczenia się, za wyjątkiem aktów prawnych wskazanych przez 
prowadzącego zajęcia. 



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: 
Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną zintegrowaną. Składa 
się na nią ocena z: 

- Ćwiczeń (25%) 
- Egzaminu (75%). 

Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) jest 
równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.  
 
Zasady zaliczenia ćwiczeń: 

1) obecność na zajęciach, które są prowadzone w czasie 
rzeczywistym w aplikacji teams; 

2) prawidłowa realizacja ćwiczeń praktycznych mających 
na celu kształtowanie umiejętności w zakresie 
rozwiązywania problemów prawnych, analizy tekstu 
prawnego, ustalania wysokości podatku, 
przyporządkowywania do właściwej grupy wydatków 
oraz pisania pism w sprawie - 10 punktów; 

3) uzyskanie pozytywnego wyniku z pisemnego 
kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (15 
pytań – 15 punktów. Do kolokwium podchodzi student, 
który ma nie więcej niż jedną niezaliczoną nieobecność. 

Skala ocen:  
24-25        bdb 
22-23        db+ 
19-21        db 
16-18        dst+ 
13-15        dst 
0-12        …ndst 
 
W przypadku nie uzyskania pozytywnego wyniku z kolokwium 
student przystępuje do kolokwium w terminie dodatkowym 
uzgodnionym z prowadzącym ćwiczenia. 
 
O ocenie student informowany jest przez aplikację teams.  
 
Zasady przystąpienia do egzaminu: 
Do egzaminu może przystąpić student, który najpóźniej na 
dzień przed egzaminem uzyskał zaliczenie ćwiczeń. 
 
Zasady zaliczenia egzaminu: 
W sesji zimowej wyznaczone zostają dwa terminy egzaminu. 
Egzamin ma formę pisemną (test jednokrotnego wyboru oraz 



pytania otwarte).  
W sesji jesiennej wyznaczany jest jeden termin egzaminu 
(egzamin ustny: cztery/pięć pytań przekrojowych).  
 
Ocena z egzaminu: 

 Punktacja:  
za każdą poprawną a jednocześnie najpełniejszą odpowiedź: 
1 pkt; maksymalnie do zdobycia jest 20 pkt. 

 Skala ocen: 
1-11      ndst 
12-13    dst 
14-15    dst+ 
16-17    db 
18-19    db + 
20           bdb 
 
Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów 
Ocena z egzaminu podawana jest za pomocą aplikacje teams. 
Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest w systemie  
informatycznym Uczelni. 

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 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”.  

 


