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Regulamin przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-H101 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Prawo gospodarcze 

w j. angielskim Economic Law 

Kierownik przedmiotu dr Beata Pachuca-Smulska 

Jednostka prowadząca WAiNS PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 1 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy HES Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

15 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

1 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
tygodniowo - 1 - - 

łącznie w semestrze - 15 - - 

Zgodnie z §11 pkt. 7 Regulaminu Studiów w PW obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. 

Wymagania wstępne i zasady ogólne 

Brak wymagań wstępnych. 

Organizacja i warunki zaliczenia zajęć (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

 

Ćwiczenia audytoryjne 

Obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa i na każdych zajęciach będzie weryfikowana przez prowadzącego zajęcia/ćwiczenia 
podczas sprawdzania listy obecności. 

Student nie może przekroczyć limitu jednej nieobecności. W wypadku wystąpienia szczególnej sytuacji losowej, zasady usprawiedliwienia 
nieobecności ponad wyznaczony limit i sposób zaliczenia materiału z przedmiotu ustali indywidualnie kierownik przedmiotu. 

Zaliczenie przedmiotu wymaga zaliczenia ćwiczeń, gdyż przedmiot ma status ćwiczeń. 

Bieżąca weryfikacja efektów kształcenia będzie dokonywana w toku obowiązkowych ćwiczeń w formie dyskusji na zajęciach lub prac 
pisemnych przygotowywanych przez studentów samodzielnie w domu. 

Zaliczenie ćwiczeń wymaga, po pierwsze, nieprzekroczenia limitu nieobecności oraz, po drugie, uzyskania pozytywnego wyniku ze 
sprawdzianu pisemnego albo pisemnej pracy zaliczeniowej. 

Formę weryfikacji wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć określi na pierwszych ćwiczeniach osoba prowadząca te 
ćwiczenia. Określi ona również terminy sprawdzianu pisemnego lub składania pisemnych prac zaliczeniowych, a także zasady zaliczenia 
zajęć w dodatkowym terminie w taki sposób, aby student miał możliwość uzyskania zaliczenia we właściwym terminie.  

Podczas ewentualnych sprawdzianów pisemnych student może korzystać jedynie z tekstu Aktów Prawnych RP w wersji papierowej. 
Niedopuszczalne jest posługiwanie się jakimikolwiek urządzeniami elektronicznymi w jakimkolwiek celu. 

Podstawą oceny z zajęć będzie wynik z pisemnej pracy zaliczeniowej. Osoba prowadząca ćwiczenia może podwyższyć wyniki z pracy 
pisemnej, uwzględniając wyróżniające się przygotowanie merytoryczne i aktywność studenta podczas zajęć. Zaliczenia przedmiotu nie 
może uzyskać osoba, która przekroczyła limit nieobecności na ćwiczeniach lub nie uzyskała z pisemnej pracy zaliczeniowej pozytywnego 
wyniku. 

Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu w dodatkowym terminie, jego forma oraz zasady zaliczenia są identyczne jak w wypadku 
zaliczenia w „pierwszym terminie”. 

Po zakończeniu zajęć osoba prowadząca niezwłocznie dokona ustalenia ocen końcowych z przedmiotu i wprowadzi je do systemu USOS. 

W wypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się oceną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w ramach danego przedmiotu 
student powtarza przedmiot w całości.  

W sytuacji konieczności prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zajęcia będą prowadzone na platformie Microsoft Teams. 

 

 

Zasady zaliczenia przedmiotu i sposób wystawienia oceny końcowej  

Podstawą oceny z zajęć będzie wynik z pisemnej pracy zaliczeniowej.  

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na 7 zajęciach w jednej z dwóch form: 

-  stacjonarnej – zaliczenie pisemne w formie testu przeprowadzone na terenie Politechniki Warszawskiej z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa (preferowane, zgodne z przyjętym planem) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB4bqty5vsAhUGIMAKHZepCOYQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpl-pl%2Fmicrosoft-365%2Fmicrosoft-teams%2Fgroup-chat-software&usg=AOvVaw1-7blluXZQAnCTukgGGFaM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB4bqty5vsAhUGIMAKHZepCOYQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpl-pl%2Fmicrosoft-365%2Fmicrosoft-teams%2Fgroup-chat-software&usg=AOvVaw1-7blluXZQAnCTukgGGFaM


Strona 2 z 2 

 

- zdalnej – zaliczenie pisemne w formie testu z wykorzystaniem narzędzia MS TEAMS.  

(tylko i wyłącznie w sytuacji wprowadzenia przez władze uczelni takiego wymogu związanego z sytuacją epidemiologiczną w kraju). 

Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego kolokwium. Oceną obowiązującą jest ocena uzyskana w ostatnim terminie 
zaliczenia.  

Ogłaszanie wyników w formie elektronicznej (wysłanie maila lub umieszczenie ocen w e-dziekanacie). 

Osoba prowadząca ćwiczenia może podwyższyć wyniki z pracy pisemnej, uwzględniając wyróżniające się przygotowanie merytoryczne 
i aktywność studenta podczas zajęć.  

Zaliczenia przedmiotu nie może uzyskać osoba, która przekroczyła limit nieobecności na ćwiczeniach lub nie uzyskała z pisemnej pracy 
zaliczeniowej pozytywnego wyniku. 

 

 


