
 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej) 

 

 

Nazwa i kod przedmiotu: Etyka w administracji A11_EA 

Semestr i rok akademicki Sem. 1,  2020/21 

Jednostka Wydziału realizująca 

przedmiot: 

WAiNS 

Formy zajęć (liczba godzin) St. stacj. 15h wykładów + 15 h ćw 

St. niest. 15h wykładów + 10 h ćw.  

Tryb / stopień / semestr / ECTS 3 punkty ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Michał Stelmach 

Prowadzący zajęcia: dr Michał Stelmach 

 

 

 

Forma uczestnictwa w zajęciach 

(wymagania dotyczące 

uczestnictwa) 

Wykłady nie są obowiązkowe 

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach Mogą być max. 4 h 

nieobecności na st. stacj. i 3 h na st. niestacj.  

Zasady usprawiedliwiania 

nieobecności na zajęciach 

Ponadwymiarowe nieobecności wymagają odrębnego zaliczenia 

(ustnego lub pisemnego). 

Sposób bieżącej kontroli 

osiąganych efektów kształcenia 

(w przypadku przedmiotów 

zintegrowanych dla każdej 

formy oddzielnie) 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.   

Organizowane są na ćwiczeniach referaty w grupach . 

Tryb i terminarz  

• zaliczania zajęć, 

• ogłaszania wyników 

Jest praca zaliczeniowa 7,5 punktów . Trzeba uzyskać min. 3,5 

punktów. 

Jest praca zaliczeniowa na ćwiczeniach. Ćwiczenia są oceniane w 



zaliczeń, egzaminów, 
prac itd. 

skali od 0 do 5 punktów. Trzeba uzyskać min. 2,5 punktów.  

Zasady poprawiania wyników 

oceny 

Ćwiczenia i wykłady są poprawiane na ostatnich zajęciach lub do 

1 lutego,  potem zintegrowana ocena 2,0 poprawiana jest we 

wrześniu. 

Możliwość korzystania z 

materiałów pomocniczych 

podczas sprawdzianów 

Podczas zaliczenia ze względu na specyfikę prowadzenia 

niektórych zajęć online dopuszcza się korzystanie z 

materiałów pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych 

(komputery, telefony, tablety).  

Zasady ustalania oceny łącznej Sumowane są punkty z wykładów i ćwiczeń.  

Przedmiot jest zaliczany na ocenę pozytywną od 6,5 p. 

Zamiana punktów na oceny: do 6 punktów - ocena 2,0; 6,5-7,5 – 

ocena 3.0; 8,0-8,5 – ocena 3,5; 9,0-10,0 – ocena 4,0; 10,5-11,00 – 

ocena 4,5; 11,5-12,5 – ocena 5,0. 

Inne zasady 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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