
 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

Nazwa i kod przedmiotu: Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Jednostka Wydziału 

realizująca przedmiot: 

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w 

Administracji 

Semestr i rok akademicki Sem.IX studia stacjonarne i niestacjonarne, 

rok akademicki 2019/2020 

Formy zajęć (liczba godzin) Ćwiczenia (15godz.) studia stacjonarne i niestacjonarne 

Tryb / stopień /semestr /ECTS Stacjonarne i niestacjonarne /II stopnia /IX semestr /3 ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Jarosław Zalewski 

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. Jarosław Zalewski 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Przedmiot nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności 

poza podstawową wiedzą z zakresu matematyki. 

Wymagania dotyczące 

uczestnictwa 

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna 1 

nieusprawiedliwiona nieobecność (przedmiot 15-godz.). 

W ramach zajęć zdalnych jako obecność może być 

potraktowana krótka notatka z wnioskami płynącymi z 

materiałów prezentowanych w ramach zajęć, opracowanymi 

przez studenta i przesłanymi w ciągu tygodnia. 

W ramach zajęć zdalnych obecność weryfikowana na 

podstawie krótkiego komentarza lub własnych wniosków 

przesłana przez studenta w ciągu tygodnia. 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia efektów uczenia 

się 

Weryfikacja obecności na zajęciach, dyskusje oraz sposób 

wykorzystania źródeł podczas przygotowania prezentacji lub 

referatów przygotowywanych na zaliczenie. Jednym z 

elementów weryfikacji umiejętności jest wykorzystanie 

materiałów źródłowych w przygotowanych na zaliczenie 

referatach. 

Zasady zaliczania przedmiotu 

i wystawiania oceny 

końcowej z przedmiotu 

Zaliczenie ćwiczeń na ostatnich zajęciach na podstawie 

oceny referatów przygotowanych przez studentów 

podzielonych na zespoły. 

Zasady powtarzania 

przedmiotu z powodu 

niezadowalających wyników 

w nauce poszczególnych 

Ewentualne zaliczenia po terminie, ale w semestrze, w 

którym przedmiot się odbywał, możliwe po uprzednim 

skonsultowaniu z prowadzącym. 

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kończącego się 



typów zajęć realizowanych w 

ramach przedmiotu  

oceną zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu 

zajęć w ramach danego przedmiotu student powtarza 

przedmiot w całości (zarówno ćwiczenia, jak i wykład). 

Informacje dodatkowe 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni: https://ects.coi.pw.edu.pl/ 
2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 

http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php  
3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady 

Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. 
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