
 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu:  

Krajowe i międzynarodowe środki ochrony podstawowych 
praw i wolności (KOD A13_KMSOPPW) 
 

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) 

Ćwiczenia (30h) 
 

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

studia stacjonarne 
I stopnia (licencjackie) 
5. semestr/III rok 
3 pkt ECTS 

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

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiot – należący do kategorii obieralnych innych – dedykowany 
jest dla studentów III roku studiów licencjackich realizowanych w 
trybie stacjonarnym. Student, przystępując do zajęć, powinien mieć 
co najmniej podstawową wiedzę na temat wolności i praw człowieka 
– uzyskaną w szczególności w ramach przedmiotu obowiązkowego z 
prawa konstytucyjnego. 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obecność studenta na zajęciach (ćwiczeniach) jest obowiązkowa i 
będzie weryfikowana na każdych zajęciach przez sprawdzenie listy 
obecności. 
W ciągu semestru student nie może przekroczyć limitu dwóch (2) 
nieobecności. W wypadku wystąpienia szczególnej sytuacji losowej 
zasady usprawiedliwienia nieobecności ponad wskazany limit, w 
tym sposób zaliczenia materiału, ustali indywidualnie kierownik 
przedmiotu. 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Efekty uczenia się będą na bieżąco weryfikowane podczas zajęć. 
Ocenie będą podlegały: przygotowywane wystąpienia, aktywność 
podczas dyskusji, prace pisemne sporządzane samodzielnie przez 
studentów poza zajęciami (w domu).  
Końcowa weryfikacji efektów uczenia się będzie miała formę 
sprawdzianu pisemnego (kolokwium zaliczeniowego), który będzie 
przeprowadzony na przedostatnich zajęciach z przedmiotu zgodnie 
z planem zajęć obowiązującym na WAiNS w roku akad. 2019/2020 
(zob.: https://www.ans.pw.edu.pl/index.php/Studenci/Plany-zajec) 
– przy użyciu środków pracy zdalnej (MC „Forms”/MC „Teams”). 
Podczas kolokwium student może korzystać wyłącznie z papierowej 
wersji (w formie książkowej lub wydruku) tekstów Konstytucji RP z 
1997 r., Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. Niedopuszczalne jest posługiwanie 
się jakimikolwiek innymi materiałami. 

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


 

 

Nieprzygotowanie do zajęć może rodzić konieczność dodatkowego 
zaliczenia materiału na dyżurze. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu będą: a) aktywność podczas 
zajęć; b) oceny z prac pisemnych i wystąpień; c) wynik sprawdzianu 
pisemnego (kolokwium zaliczeniowego). Warunkiem przystąpienia 
do tego sprawdzianu będzie nieprzekroczenie limitu nieobecności.  
 
Kolokwium zaliczeniowe będzie polegało na rozwiązaniu kazusu i 
odpowiedzi na wybrane jedno z dwóch pytań otwartych. Uzyskanie 
pozytywnego wyniku z kolokwium zaliczeniowego wymaga 
uzyskania co najmniej 50%+1 pkt możliwych do zdobycia z pracy. 
 
Studenci, którzy z kolokwium zaliczeniowego nie otrzymali wyniku 
pozytywnego albo byli nieobecni, będą mogli – tylko raz – przystąpić 
do kolokwium w terminie poprawkowym, tj. na ostatnich zajęciach z 
przedmiotu zgodnie z planem zajęć obowiązującym na WAiNS PW 
(zob.: https://www.ans.pw.edu.pl/index.php/Studenci/Plany-zajec) 
lub – w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach – w innym 
terminie ustalonym z kierownikiem przedmiotu. Zasady 
dopuszczenia do sprawdzianu w terminie poprawkowym, jego forma 
oraz zasady zaliczenia są takie same jak sprawdzianu w pierwszym 
terminie. 

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). 
 
 

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 
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