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REGULAMIN ZAJĘĆ 
 
Nazwa i kod przedmiotu: Public relations i reklama we współczesnym świecie 

(GP.SMOB306) 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: Wydział Administracji i Nauk Społęcznych 

Formy zajęć (liczba godzin) wykład (16h) 

Tryb / stopień / semestr / ECTS niestacjonarne / II st. / III sem. / 1 ECTS 

Kierownik przedmiotu: Dr Michał Pręgowski 

Prowadzący zajęcia: Dr Michał Pręgowski (kontakt: michal.pregowski@pw.edu.pl) 
 

Forma uczestnictwa w zajęciach: 
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów na PW (par. 5 pkt. 20) obecność Studenta/Studentki na zaję-

ciach o charakterze wykładu nie jest obowiązkowa. 
2. Osoby nie uczęszczające na zajęcia a planujące zaliczyć przedmiot są zobowiązane do przygoto-

wania się z zakresu lektur podanego w sylabusie. 
3. Na zajęcia zależy zgłaszać się punktualnie; w przypadku znaczącego spóźnienia (powyżej 15 mi-

nut) prowadzący rezerwuje sobie prawo nie wpuszczenia Studenta/Studentki na zajęcia, szcze-
gólnie jeżeli jego/jej spóźnianie się jest nagminne. 

Zaliczenie przedmiotu: 
1. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. 
2. Obowiązują dwa terminy zaliczenia, realizowane przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. O ile 

będzie to możliwe, zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie stacjonarnej.   

3. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej (test z pytaniami otwartymi, zamkniętymi). 

4. Zaliczenie obejmuje zagadnienia omawiane podczas wykładów oraz zawarte w literaturze 
przedmiotu podanej w sylabusie. 

5. Podczas zaliczenia nie dopuszcza się korzystania z materiałów pomocniczych. 

6. Zgodnie z dobrym zwyczajem akademickim osoba podchodząca do zaliczenia pracuje samodziel-
nie i tylko samodzielnie. W razie stwierdzenia niesamodzielności pracy prowadzący wystawia 
ocenę niedostateczną. 

7. W przypadku absencji podczas zaliczenia w I terminie, Studentce/Studentowi przysługuje po-
prawa tak samo, jak każdej osobie, która nie zaliczy przedmiotu w rzeczonym terminie.  

8. Stwierdzenie korzystania z materiałów pomocniczych skutkuje analogicznymi konsekwencjami, 
jak w pkt. 6. 

9. Wyniki z egzaminów przekazywane są studentom za pomocą poczty elektronicznej, systemów 
USOS i/lub poprzez MS Teams. 

Ocena końcowa 
Jest tożsama z oceną za kolokwium końcowe opisane wyżej. 

2.0 (ndst) = 0-49% pkt. 
3.0 = 50%-59% pkt. 



3.5 = 61-65% pkt. 

4.0 = 66-75% pkt. 

4.5 = 76-80% pkt. 
5.0 = 81-100% pkt. 

Inne zasady i uwagi: 
1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni: https://ects.coi.pw.edu.pl/ 

2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie macierzystego wydziału prowadzącego, tj. Wydziału Ad-
ministracji i Nauk Społecznych: http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php 

3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje prowadzący przedmiot lub stosuje 
się ogólne zasady Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. 

 


