
 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu:  

PRAWO KONSTYTUCYJNE (KOD A11_PK) 
 

Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych 

Semestr i rok akademicki Semestr zimowy r. akad. 2020/2021 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

wykład (20h) + ćwiczenia (15h) 
 

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

studia niestacjonarne 
I stopnia (licencjackie) 
1. semestr/I rok 
5 pkt ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Radosław Puchta 
Prowadzący zajęcia: dr Radosław Puchta 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiot „Prawo konstytucyjne” jest przedmiotem obowiązkowym 
dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich. 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa. 
Obecność studenta na ćwiczeniach jest obowiązkowa i na każdych 
zajęciach będzie weryfikowana przez prowadzącego ćwiczenia 
podczas sprawdzania listy obecności. Student nie może przekroczyć 
limitu dwóch (2) nieobecności. W wypadku wystąpienia szczególnej 
sytuacji losowej, zasady usprawiedliwienia nieobecności ponad 
wyznaczony limit i sposób zaliczenia materiału z przedmiotu ustali 
indywidualnie kierownik przedmiotu. 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Bieżąca weryfikacja efektów uczenia się dokonywana będzie w toku 
obowiązkowych ćwiczeń w formie dyskusji na zajęciach lub prac 
pisemnych przygotowywanych przez studentów samodzielnie w 
domu.  
Końcowa weryfikacja efektów uczenia się ma formę sprawdzianu 
pisemnego (kolokwium). Sprawdzian (kolokwium) z wykładu będzie 
przeprowadzony na przedostatnim wykładzie z przedmiotu 
przypadającym zgodnie z planem zajęć na WAiNS PW (zob. 
https://www.ans.pw.edu.pl/index.php/Studenci/Plany-zajec) – przy 
użyciu środków pracy zdalnej (MC „Forms”/MC „Teams”).  
 
Podczas sprawdzianu pisemnego student może korzystać jedynie z 
tekstu Konstytucji RP w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest 
posługiwanie się jakimikolwiek innymi materiałami. 
 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na zajęciach 
oraz pozytywna ocena z końcowego sprawdzianu. Podczas zajęć 
oceniana będzie indywidualna praca studenta, przygotowanie i 
aktywność (m.in. rozwiązywanie kazusów, udział w dyskusjach, 
znajomość terminologii prawa konstytucyjnego, umiejętność 

https://www.ans.pw.edu.pl/index.php/Studenci/Plany-zajec


 

 

krótkiej wypowiedzi ustnej). Sprawdzian końcowy to sprawdzian 
pisemny z całego materiału omówionego podczas wykładów i 
ćwiczeń. Składać się będzie z trzech części: a) test jednokrotnego 
wyboru (10 pkt); b) kazus (5 pkt); c) pytanie otwarte (6 pkt). 
Sprawdzian zostanie przeprowadzony w formie zdalnej (MC 
"Forms"). Punktacja: 11-13 pkt — ocena dostateczna, 14-15 pkt — 
ocena dostateczna plus, 16-17 pkt — ocena dobra, 18-19 pkt — 
ocena dobra plus, 20-21 pkt — ocena bardzo dobra. Końcowe 
zaliczenie przedmiotu przeprowadza osoba prowadząca wykład. 
Zaliczenie przedmiotu ma charakter zintegrowany (jedna ocena za 
wykłady i ćwiczenia łącznie). 

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

W wypadku 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). Innymi słowy, w razie niezaliczenia ćwiczeń 
albo wykładu z prawa konstytucyjnego student powtarza przedmiot 
w całości. 

Informacje dodatkowe Kontakt do kierownika przedmiotu: 
dr Radosław Puchta: r.puchta@ans.pw.edu.pl 
Dyżury: zob. https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Dyzury 

 
 
 
 

 


