
 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

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

 

Nazwa i kod przedmiotu: SYSTEM SALI SĄDOWEJ. KULISY SPRAWIEDLIWOŚCI 

Semestr i rok akademicki  zimowy 2020/2021 

Jednostka Wydziału realizująca 

przedmiot: 

Zakład  

 

Formy zajęć (liczba godzin) Ćwiczenia (30) 

Tryb / stopień / semestr / ECTS Stacjonarne i niestacjonarne 3 ECTS 

 /II stopnia / II sem. / - semestr letni – studia stacjonarne 

/II stopnia/ III semestr – w semestrze zimowym stacjonarne i 

niestacjonarne 

Kierownik przedmiotu: Dr Adriana Bartnik 

Prowadzący zajęcia: Dr Adriana Bartnik 

 

Forma uczestnictwa w zajęciach 

(wymagania dotyczące 

uczestnictwa) 

Obowiązkowa obecność na zajęciach, nieobecność należy 

usprawiedliwić zaliczeniem materiału.  

Zasady usprawiedliwiania 

nieobecności na zajęciach 

nieobecność należy usprawiedliwić zaliczeniem materiału. 

Nieobecność nie zwalnia ze znajomości materiału.  

Sposób bieżącej kontroli 

osiąganych efektów kształcenia 

(w przypadku przedmiotów 

zintegrowanych dla każdej 

formy oddzielnie) 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, tj. udział w formach 

warsztatowych, pracach w podgrupach, opracowywaniu 

zagadnień, referowaniu orzeczeń sądowych, omawianie ustawy, 

sprawozdanie z udziału w badaniu sądów.  

Tryb i terminarz  

• zaliczania zajęć, 

• ogłaszania wyników 

zaliczeń, egzaminów, 

prac itd. 

• Aktywna Obecność – 5 pkt 

• Prace domowe – 10 pkt np. Słowniczek pojęć 5 pkt 

• Zaliczenie ustne – (na podstawie teczki i zgromadzonych w niej 

materiałów)30 pkt  

• Udział w warsztatach, szkoleniach  polecanych przez prowadzącą 10 

pkt 



• Przegląd orzecznictwa 20 (analiza 2 spraw miesięcznie) (można uzyskać 

dodatkowe punkty za zwiększenie liczby analizowanych orzeczeń) 

• Referaty/wystąpienia 10 pkt  

• Hospitacja/wizyta w sądzie i notatka z rozprawy 10 pkt (jeśli uda nam 

się dostać na rozprawy transmitowane) 

• Teczka z pracami 10 pkt 

• Pisma procesowe 10 pkt  

Student może otrzymać punkty dodatkowe za potwierdzone uczestnictwo w 

konferencjach organizowanych przez wydział. 

Zaliczenie odbywa się na 14 zajęciach.  Zagadnienia sprawdzane 

przez wykładowcę to np: 

ANALIZOWANE WYROKI: 

1. Na jakim stanie prawnym został wydany wyrok? 

2. Dlaczego sprawa była rozpatrywana przez Sąd 

Najwyższy? 

3. Czego sprawa dotyczyła? 

4. Co wynika z uzasadnienia?  

5. Czy zgadza się  Pani/Pan z uzasadnieniem SN – dlaczego? 

6. Jakie uchybienia natury procesowej zostały omówione w 

uzasadnieniu? 

7. Czy media pisały o tej lub podobnych sprawach? Jeśli tak 

to jakie widzi Pan/Pani różnice w zakresie rzetelności 

przekazu, nabywania wiedzy z mediów bez 

zapoznawania się z wyrokami i uzasadnieniami? 

Analiza tekstów  

1. Kim jest ławnik? 

2. Jak wygląda procedura wydawania wyroku? 

3. Najczęstsze błędy w procesie wyrokowania? 

4. Porównać badania Bartnik i zespołu PAN 

5. Rola protokolanta w sądzie? 

Prace domowe  

1. Jakie ustawy regulują system Sali sadowej? 

2. Jakie obowiązki i jakie uprawnienia ma ławnik? 

3. Jak powinna wyglądać praca sądu? 

4. Jak zorganizowany jest system sprawiedliwości w Polsce? 

Referaty  



1. Rola i zadania najważniejszych instytucji związanych z 

wymiarem sprawiedliwości?  

2. Jak powinna wyglądać praca sądu? 

3. Jak zorganizowany jest system sprawiedliwości w Polsce? 

 

Ogłaszanie wyników w formie ustnej. Możliwość poprawy 

proponowanej oceny na ostatnich zajęciach.  

Zasady poprawiania wyników 

oceny 

Student ma prawo przystąpienia do zaliczenie poprawkowego w 

trakcie ostatnich zajęć. W przypadku poprawiania oceny 

pozytywnej przystąpienie do poprawy skutkuje zniesieniem 

oceny wcześniej uzyskanej. 

Możliwość korzystania z 

materiałów pomocniczych 

podczas sprawdzianów 

Podczas zaliczenia dopuszcza się korzystanie z materiałów 

pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety, 

ustawy, komentarze student może posiadać w dowolnej formie i 

ilości). 

Zasady ustalania oceny łącznej • 5,0  za 96-100 pkt 

• 4,5 za 91-95 pkt 

• 4,0 za 85 – 90 pkt 

• 3,5 za 76-84 pkt 

• 3,0 za 65-75 pkt 

Inne zasady 1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni:  

2. Terminy i miejsca konsultacji  wtorki 10.00-11.30 za 

pośrednictwem MSTeams 

3. Adres mailowy: adriana.bartnik@pw.edu.pl  

4. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 

prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady 

Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. 
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