
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 

Nazwa i kod przedmiotu: Fintech – zagadnienia prawne 
1180-AD000-LSP-00817 

Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych WAiNS PW 

Semestr i rok akademicki Semestr zimowy 2020/2021 

Formy zajęć (wykład, ćwiczenia, 
seminarium) 

Ćwiczenia (30h) 

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

Tryb stacjonarny 
Studia I stopnia 
Semestr nominalny 5 
3 pkt ETCS 

Kierownik przedmiotu: Dr Agata Ferreira 

Prowadzący zajęcia: Dr Agata Ferreira 

 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Na każdych zajęciach student obowiązany jest posiadać źródła 
prawa wskazane prze prowadzącego przed zajęciami. 

Wymagania dotyczące uczestnictwa   Zajęcia będą przeprowadzane w formie zdalnej. Obowiązkowa 
obecność na zajęciach. Obecność będzie weryfikowana przez 
sprawdzanie listy obecności.  
Dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia (tj. bez 
podawania powodu nieobecności).  
Zaświadczenie lekarskie, które ma usprawiedliwić nieobecność, 
musi zostać przedstawione niezwłocznie, na pierwszych zajęciach, 
na których student jest obecny (zaświadczenie lekarskie 
przedstawione później nie będzie uznawane). Liczba nieobecności 
podczas zajęć (wszystkich nieobecności usprawiedliwionych i 
nieusprawiedliwionych w sumie) nie może przekroczyć 4 w 
semestrze. 
 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Ćwiczenia ustne i pisemne 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Zasady zaliczenia ćwiczeń: 1) obecność i aktywność na zajęciach 2) 
realizacja indywidualnych i grupowych ćwiczeń na zajęciach 3) 
zaprezentowanie określonego zagadnienia w formie wystąpienia, 
referatu lub poprzez udział w dyskusji, prawidłowa realizacja 
ćwiczeń praktycznych.  
Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. 
Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i 
materiałów źródłowych. 
Zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze 
zimowym. Inne terminy zaliczenia (poza wyjątkowymi 
jednostkowymi przypadkami losowymi i za zgodą prowadzącego) 



nie są przewidziane.  
 

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

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza 
przedmiot w całości. 

Informacje dodatkowe Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku 
ani obrazu (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów, na 
rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć 
należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia) 

 
 
 
 

 


