
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Mobbing. Przeciwdziałanie i redukcja szkód  
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Wydział Nauk Społecznych i Administracji 

Semestr i rok akademicki Semestr zimowy 2019/2020 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

Warsztat 15 h 
 

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

niestacjonarny 
II stopień 
Sem. 3 
ECTS 

Kierownik przedmiotu: dr Adriana Bartnik 
Prowadzący zajęcia:  dr Adriana Bartnik 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Podstawy prawa, socjologia i metody badań 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obecność obowiązkowa, jeśli student/studentka przekroczy 
limit nieobecności określony w regulaminie a chce zaliczyć 
przedmiot musi wcześniej zaliczyć materiał z zajęć na których 
nie był/była obecny/obecna. Nieobecność nie zwalnia z 
obowiązku opanowania materiału.  
 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Metody sprawdzenia efektów: 
1. Praca na ćwiczeniach  - 25 pkt 
2. Prace domowe – 25 pkt 
3. Praca semestralna i jej obrona (dyskusja na temat 

zaproponowanych przez autora pracy rozwiązań) – 
50 pkt  

W trakcie wykładów i ćwiczeń nie wolno robić zdjęć i 
nagrywać. Materiały udostępniane studentom nie mogą być 
powielane ani rozpowszechniane. Prowadzącej przysługują 
autorskie prawa osobiste.  

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu kończy się zaliczeniem poprzez oddanie 
i ocenę z pracy semestralnej. Zaliczenie ma dwa etapy: 
zaliczenie praca przez cały semestr i praca końcowa.  Ogółem 
w trakcie realizacji przedmiotu student/studentka może 
uzyskać 100 punktów.  
Oceny końcowe z przedmiotu to:  
0-50 – 2.0 
51-60 -  3.0 
61-70 - 3.5 
71-80 – 4.0 
81-90 – 4.5 
91-100 - 5.0 
Zaliczenie zajęć: 



Efekty uczenia się z zajęć sprawdzane są podczas całego 
semestru i w ramach pracy semestralnej. Tematyka pracy i 
dokładna jej forma ustalane są ze studentami na pierwszym 
spotkaniu. Jako przykładowe prace proponowane jest: 

1. stworzenie regulaminu przeciwdziałania mobbingowi 
w instytucji publicznej 

2. stworzenie procedury rozwiązującej mobbing w 
instytucji publicznej 

3. zaprojektowanie planu naprawczego po wystąpieniu 
mobbingu w instytucji publicznej  

Inne informacje 
1) Student/studentka oddaje pracę semestralną na 2 

tygodnie przed ostatnimi zajęciami 
2) Informacja o ocenie przekazywana jest 

studentom/studentkom w dniu ostatnich zajęć 
3) Student/studentka ma prawo do wglądu do pracy w 

terminie wpisów, który podawany jest wraz z 
informacją o terminie zaliczenia. Studenci/studentki 
uzyskują wgląd do prac pojedynczo.  

4) Prace studentów mogą być inspirowane regulaminami 
funkcjonującymi w różnych zakładach pracy. Nie mniej 
jednak każda musi posiadać odpowiedni wykaz źródeł.  

5) Prace mogą być pisane zespołowo. 
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. 

Informacje dodatkowe Studenci powtarzający rok, wznawiający studia lub na 
studiach magisterskich uzupełniający program studiów, 
będą dopuszczeni do sprawdzenia efektów uczenia się z 
wykładów po poprzednim zgłoszeniu do kierującej 
przedmiotem droga email co najmniej na dwa tygodnie przed 
każdym terminem sprawdzianu oraz wcześniejszym zaliczeniu 
ćwiczeń. 

 
 
 
 

 


