
 

 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

 
Nazwa i kod przedmiotu: Kierowanie zespołem pracowniczym   
Jednostka Wydziału realizująca 
przedmiot: 

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji 
 

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

 
Ćwiczenia  

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

Niestacjonarne, pierwszy stopień 
 

Kierownik przedmiotu: Dr Kinga Pawłowska 
Prowadzący zajęcia: Dr Kinga Pawłowska  

 
 

Wymagania wstępne i 
dodatkowe  

Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia, chociaż 
mile widziane są podstawowe wiadomości z zakresu 
zarządzania.  

Wymagania dotyczące 
uczestnictwa   

Obowiązkowa obecność na zajęciach. Max 1 
nieusprawiedliwiona nieobecność i 1 usprawiedliwiona 
zwolnieniem lekarskim (zwolnienia lekarskie okazywane są w 
przeciągu 7 dni od ich zakończenia). 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
efektów uczenia się  

1. Etapowa weryfikacja: aktywne uczestnictwo w 
zajęciach, tj. udział w dyskusjach, wykonywanie 
ćwiczeń. 

Końcowa weryfikacja: zaliczenie zajęć na podstawie zaliczenia 
ustnego (trzy pytania otwarte). 

Zaliczenie odbywa się na przedostatnich zajęciach.  

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

2. Podczas zaliczenia nie dopuszcza się korzystania z 
materiałów pomocniczych oraz urządzeń 
elektronicznych poza komputerem z kamerą. 

Zasady zaliczania przedmiotu i 
wystawiania oceny końcowej z 
przedmiotu 

1. Zaliczenie zajęć ma formę zaliczenia ustnego 
zawierającego trzy pytania otwarte. Zaliczenie odbywa 
się na przedostatnich zajęciach lub w innym 
wyznaczonym terminie.  

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

3. Student ma prawo przystąpienia do zaliczenia 
poprawkowego w trakcie ostatnich zajęć lub w innym 
wyznaczonym terminie. W przypadku poprawiania 



oceny pozytywnej przystąpienie do poprawy skutkuje 
zniesieniem oceny wcześniej uzyskanej. 

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 1. Dodatkowe informacje o przedmiocie znajdują się na 
stronie uczelni: 

https://ects.coi.pw.edu.pl/ 
2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału: 

https://www.ans.pw.edu.pl/Studenci/Dyzury 
W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje 
prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady 
Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej. 

3. Zgodnie z §11 ust. 8 Regulaminu studiów: 
„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”. 

4. Przekazywane podczas zajęć materiały (np. 
prezentacje) są wyłącznie do dyspozycji uczestników 
zajęć i nie mogą być w żadnej formie przekazywane 
osobom trzecim/umieszczane w Internecie. 

 
 
Zajęcia zostały przygotowane i były prowadzone z wykorzystaniem umiejętności 
prezentacyjnych nabytych podczas kursu pn. „Sztuka autoprezentacji i prowadzenia 
dyskusji”, zrealizowanego w ramach zad. 44 „Kompetentny wykładowca” projektu „NERW 
PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, odbytego 24-26.06.2019 r. w Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW. 
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