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Nazwa i kod przedmiotu: Demografia w gospodarce przestrzennej 
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji 

Semestr i rok akademicki sem. zimowy, 2020/21 
Formy zajęć (wykład, 
ćwiczenia, seminarium) 

wykład 
 

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

studia stacjonarne  
stopień pierwszy 
sem. V 
1 

Kierownik przedmiotu: dr Katarzyna Górniak 
Prowadzący zajęcia: dr Katarzyna Górniak 

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

brak 

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa. 
W trakcie wykładu studenci mają obowiązek wyłączenia 
urządzeń generujących dźwięk. 
 
Na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie 
zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W 
przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały 
nie mogą być udostępniane publicznie 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

Końcowa weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się: 
zaliczenie pisemne składające się z dwóch części: 1. pytań 
zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2. pytań 
otwartych/opisowych/problemowych.  
Zaliczenie w trybie kontaktowym: przed zaliczeniem student 
jest zobowiązany okazać dowód tożsamości lub legitymację 
studencką. 
Podczas zaliczenia nie dopuszcza się korzystania z materiałów 
pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety 
itp. muszą być wyłączone i pozostawione w wyznaczonym 
przez przeprowadzającą zaliczenie miejscu). 
Zaliczenie w trybie zdalnym MS TEAMS/FORMS: student ma 
obowiązek złożyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu 
pracy. 
Podczas zaliczenia nie dopuszcza się korzystania z materiałów 
pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie liczby 
uzyskanych punktów: 
3.0 – student uzyskał co najmniej 45% maksymalnej łącznej 
liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 
3.5 – student uzyskał co najmniej 55% maksymalnej łącznej 



liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 
4.0 student uzyskał co najmniej 65% maksymalnej łącznej 
liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 
4.5 – student uzyskał co najmniej 75% maksymalnej łącznej 
liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 
5.0 – student uzyskał co najmniej 85% maksymalnej łącznej 
liczby punktów w ramach zaliczenia pisemnego. 
 
Niezwłocznie po sprawdzeniu prac pisemnych oceny końcowe 
z przedmiotu zostaną wprowadzona do protokołu w systemie 
USOS lub przesłane studentom poprzez USOS 
 
Każdy student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia: 

• na siódmym  wykładzie, 
• zaliczenia poprawkowego: ósmy wykład  

 
W uzasadnionych indywidualnych przypadkach student może 
przystąpić do zaliczenia w innym niż powyższe terminie oraz 
innej formie.. 

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

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza 
przedmiot w całości. 

Informacje dodatkowe Otrzymywane materiały od prowadzącej w trakcie zajęć nie 
mogą być upubliczniane. 
 
Opis przedmiotu na stronie Uczelni: 
https://ects.coi.pw.edu.pl/ 
Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php  
W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 
prowadzący przedmiot zgodnie z Regulaminem Studiów w 
Politechnice Warszawskiej. 
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