
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: System ochrony prawnej w Unii Europejskiej  A21_SOPUE 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych 

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

Wykład  
 

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

stacjonarne 
drugi 
1. semestr (zimowy) /I rok 
3 

Kierownik przedmiotu: dr Tomasz Jaroszyński  
Prowadzący zajęcia: dr Tomasz Jaroszyński  

 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Podstawowa wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej 
Wymagania dotyczące uczestnictwa  Obecność na wykładach (prowadzonych za pośrednictwem MS 

Teams) nie jest obowiązkowa, ale jest rekomendowana 
Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Test wielokrotnego wyboru przeprowadzony za 
pośrednictwem MS Teams (dalej jako „test”). 
Test obejmuje całość zagadnień omówionych podczas 
wykładów oraz opisanych w materiałach wskazanych przez 
wykładowcę. 
„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 praw o do zaliczenia przedmiotu w jego 
bieżącej realizacji” (§ 19 ust. 4 Regulaminu studiów PW). 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Test jest przeprowadzany w terminie przedostatniego wykładu 
z przedmiotu zgodnie z planem zajęć na WAiNS PW. 
Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnego 
wyniku z testu. 
Skala ocen z testu: 
poniżej 51% – ocena niedostateczna (2,0) 
- od 51% do 60% - ocena dostateczna (3,0) 
- od 61% do 70% - ocena dostateczna plus (3,5) 
- od 71% do 80% - ocena dobra (4,0) 
- od 81% do 90% - ocena dobra plus (4,5) 
- od 91% do 100% - ocena bardzo dobra (5,0) 
Student, który uzyskał pozytywny wynik z testu, może mieć 
podwyższoną ocenę o 0,5 stopnia albo o 1 stopień za 
merytoryczną aktywność w trakcie zajęć prowadzonych za 
pośrednictwem MS Teams. 
Jeżeli w ww. terminie student nie uzyska z testu wyniku 
pozytywnego albo nie przystąpi do testu, będzie miał 



możliwość przystąpić do testu tylko raz w terminie ostatniego 
wykładu z przedmiotu zgodnie z planem zajęć na WAiNS PW. 
Forma testu w „drugim terminie” oraz zasady jego zaliczenia są 
identyczne jak w przypadku testu w „pierwszym terminie”. 
Informacja o uzyskanych ocenach jest przekazywana drogą 
elektroniczną. Oceny są wpisywane do protokołu w systemie 
USOS niezwłocznie po otwarciu tego protokołu. 
 

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 Wykłady będą prowadzone za pośrednictwem MS Teams.  
Rejestrowanie dźwięku lub obrazu w trakcie wykładów jest 
niedozwolone. 
Kontakt do kierownika przedmiotu: dr Tomasz Jaroszyński 
tomasz.jaroszynski@pw.edu.pl 

 
 


