
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne w administracji, A13_PEA 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach 
Publicznych 

Semestr i rok akademicki Semestr V, rok akademicki 2020/2021 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

Wykład 
Ć wiczenia 

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

Studia stacjonarne i niestacjonarne 
Stopien  I 
Semestr V 
4 pkt EĆTS 

Kierownik przedmiotu: Dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni 
Prowadzący zajęcia: Dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni, dr Robert Kędziora 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Znajomos c  prawnych form działania administracji oraz 
sposobo w powstawania obowiązko w publicznoprawnych.  
Znajomos c  z ro deł prawa administracyjnego. 
Znajomos c  ogo lnego postępowania administracyjnego. 
 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Wykład: 
Zajęcia odbywają się według tygodniowego planu zajęc  z 
wykorzystaniem narzędzi aplikacji MS Teams. Uczestnictwo w 
zajęciach nie jest obowiązkowe.  
Ć wiczenia: 
Zajęcia odbywają się według tygodniowego planu zajęc  z 
wykorzystaniem narzędzi aplikacji MS Teams. Uczestnictwo w 
zajęciach jest obowiązkowe. Dopuszcza się jedną nieobecnos c  
nieusprawiedliwioną; kaz da ponadwymiarowa nieobecnos c  
wymaga zaliczenia w sposo b uzgodniony z prowadzącym 
zajęcia.  

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Wykład: 
Biez ąca weryfikacja efekto w odbywa się na kaz dych zajęciach w 
formie pytan  i dyskusji w ramach częs ci wykładu, kto ra jest do 
tego przeznaczona.  
Kon cowa weryfikacja w formie testu zamkniętego, 
sprawdzającego wiedzę i umiejętnos ci jej zastosowania.  
Ć wiczenia: 
Biez ąca weryfikacja efekto w nauki odbywa się na kaz dych 
zajęciach w formie ustnego powto rzenia materiału z 
poprzednich zajęc , analizy zadania domowego oraz dyskusji 
nad materiałem przygotowanym na aktualne zajęcia. Student 
obowiązany jest przygotowywac  pisemne prace domowe, oceny 
z kto rych składają się na wynik kon cowej weryfikacji efekto w 
nauki. 



Kon cowa weryfikacja efekto w nauki odbywa się na podstawie 
rozwiązywanych pisemnie zadan  (pismo procesowe, kazusy, 
zagadnienia problemowe) przygotowanych w formie kart pracy. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Zaliczenie wykładu: 
Test kon cowy zamknięty w ramach MS FORMS, składający się z 
dziesięciu pytan .  
Skala ocen: 
5- dst 
6-dst+ 
7- db 
8-db+ 
9-10 - bdb 
Zaliczenie c wiczen : 
Ocena z c wiczen  stanowi s rednią ocen uzyskanych z zadan  
domowych wykonywanych pisemnie w formie kart pracy. W 
ocenie kon cowej uwzględniane jest takz e indywidualne 
zaangaz owanie studenta w postaci aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach. Ocena jest ogłaszana studentowi w drodze mailowej. 
Poprawa oceny niedostatecznej odbywa się w formie 
pisemnego zadania poprawkowego realizowanego w terminie 7 
dni od dnia ogłoszenia oceny. 

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

W przypadku niezaliczenia  przedmiotu kon czącego się oceną 
zintegrowaną lub niezaliczenia poszczego lnego typu zajęc  w 
ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w 
całos ci (zaro wno c wiczenia, jak i wykład). 

Informacje dodatkowe  
 
 
 
 

 

 


