
 

 

	

	

	

REGULAMIN	PRZEDMIOTU	

	
Nazwa	i	kod	przedmiotu:	 Zwierzęta	w	prawie	i	społeczeństwie	(A12_ZPS)	
Jednostka	Wydziału	realizująca	
przedmiot:	

Zakład	Nauk	o	Administracji	i	Bezpieczeństwa	w	Administracji	

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

Ćwiczenia	

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

Studia	stacjonarne	I	stopnia	
III	semestr	
3	ECTS	

Kierownik	przedmiotu:	 dr	Michał	Piotr	Pręgowski	
Prowadzący	zajęcia:	 dr	Michał	Piotr	Pręgowski	

	
	

Wymagania	wstępne	i	
dodatkowe		

brak	

Wymagania	dotyczące	
uczestnictwa			

W	 semestrze	 zimowym	 2020/2021	 zajęcia	 odbywają	 się	 w	
trybie	 zdalnym	 poprzez	 MS	 Teams.	 Obecność	 na	 zajęciach	 o	
charakterze	 ćwiczeniowym	 jest	 obowiązkowa	 i	 będzie	
sprawdzana	także	w	tym	trybie.		
	
Dozwolone	 są	dwie	nieobecności	o	 charakterze	dowolnym	
(usprawiedliwione	 zwolnieniem	 bądź	 zaświadczeniem,	 jak	
również	 nieusprawiedliwione).	 Nieobecność	 na	 więcej	 niż	
dwóch	 zajęciach	 skutkuje	 koniecznością	 zaliczania	 zaległego	
materiału	 na	 dyżurze	 online	 i/lub	 przygotowania	
dodatkowego,	związanego	z	zajęciami	projektu.	Skutek	ten	jest	
niezależny	od	powodów	nadmiarowej	nieobecności.	
	
Specyfikę	 każdego	 z	 zadań	 wyrównawczych	 (ustnych,	
pisemnych)	 prowadzący	 ustala	 bezpośrednio	 ze	
Studentką/Studentem,	uwzględniając	charakter	 i	zakres	danej	
nieobecności.		
	
Nieobecność	na	więcej	niż	5	zajęciach	skutkuje	automatycznie	
otrzymaniem	 oceny	 niedostatecznej	 z	 przedmiotu,	 chyba	 że	
powód	 absencji	 jest	 wyjątkowy	 i	 bardzo	 dobrze	
udokumentowany	 (np.	 przewlekła	 choroba	 połączona	 z	
pobytem	 w	 szpitalu).	 Wziąwszy	 pod	 uwagę	 wszędobylskość	
internetu	 i	 łatwość	 komunikacji	 tą	 drogą,	 oczekuje	 się,	 że	
student/ka	 w	 trudnej	 sytuacji	 uprzedzi	 prowadzącego	 o	
kłopotach	wcześniej	niż	po	fakcie.	
		



 

 

Metody	weryfikacji	osiągnięcia	
efektów	uczenia	się		

Zajęcia	 mają	 charakter	 wielowymiarowy,	 łączący	 wykład	
interaktywny,	 ćwiczenia	 i	 studia	 przypadku,	 z	 dyskusją	 nt.	
lektur	 i	 wspólne	 analizowanie	 materiałów	 audiowizualnych.	
Wymagane	 jest	 aktywne	 uczestnictwo	 w	 zajęciach	 (dyskusje,	
praca	 w	 podgrupach,	 case	 studies),	 które	 będzie	
odnotowywane	przez	prowadzącego.		
	
Zaliczenie	 przedmiotu	 odbywa	 się	 za	 pomocą	 punktowanych	
prac	 domowych	 wymagających	 przeczytania	 zadanych	
materiałów	 i	 odniesienia	 się	 do	 nich	 w	 odpowiedzi,	
ewentualnie	 do	 zajęcia	 stanowiska	 w	 problemowej	 sprawie.	
Prace,	o	których	mowa,	jest	sześć,	w	tym:		

• trzy	 wysoko	 punktowane	 prace	 obowiązkowe	
(odpowiednio	 6,	 4	 i	 4	 pkt.),	 	 których	 złożenie	 jest	
niezbędnym	warunkiem	uzyskania	zaliczenia;	

• trzy	 niżej	 punktowane	 prace	 nieobowiązkowe	
(maksymalnie	2	pkt.	każda),	których	przygotowanie	jest	
niezbędne	do	uzyskania	wysokiej	oceny	z	przedmiotu.	
	

Zasady	zaliczania	przedmiotu	i	
wystawiania	oceny	końcowej	z	
przedmiotu	

Zgodnie	z	Regulaminem	Studiów	w	PW	zaliczenie	przedmiotu	
o	 charakterze	 innym	 niż	 egzaminacyjny	 odbywa	 się	 przed	
rozpoczęciem	 sesji.	 Informacja	 o	 ocenach	 (wraz	 z	 punktacją)	
zostanie	dostarczona	drogą	 elektroniczną	poprzez	MS	Teams,	
USOS	 bądź	 na	 uczelniane	 adresy	 e-mail	 uczestniczek	 i	
uczestników	zajęć.		
	
Skala	ocen:	
2.0	–	student/ka	uzyskał/a	0-9	pkt.	z	przedmiotu	
3.0	–	student/ka	uzyskał/a	10-12	pkt.		
3.5	–	student/ka	uzyskał/a	13	pkt.		
4.0	–	student/ka	uzyskał/a	14-15pkt.		
4.5	–	student/ka	uzyskał/a	16	pkt.	
5.0	–	student/ka	uzyskał/a	17-20	pkt.	
	
Maksymalna	liczba	punktów	do	zdobycia	za	przedmiot	to	20.	
	
Regularna	 merytoryczna	 aktywność	 na	 zajęciach	 będzie	
odnotowywane	 przez	 prowadzącego.	 Osoby	 najbardziej	
zaangażowane	w	toku	semestru	mogą	liczyć	na	podwyższenie	
oceny	o	pół	stopnia	(max.	5	najbardziej	aktywnych	osób).	
	

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	(zarówno	ćwiczenia,	jak	i	wykład).	

Informacje	dodatkowe	 Terminy	i	miejsca	konsultacji	prowadzącego	na	stronie	
Wydziału:	https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Dyzury	
	
W	kwestiach,	które	nie	zostały	przedstawione	w	regulaminie	
decyduje	prowadzący	lub	stosuje	się	ogólne	zasady	



 

 

Regulaminu	Studiów	w	PW.	
	

	
	
	
	

	


