REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (wykład,
ćwiczenia, seminarium)
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
semestr
liczba pkt. ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:
Wymagania wstępne i
dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Public Relations Strategies for Public Administration and
Private Sector (A21_PRSPAPS)
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji
2021/2022, semestr letni
Ćwiczenia
Studia niestacjonarne II stopnia
II semestr
3 ECTS
dr Michał Piotr Pręgowski
dr Michał Piotr Pręgowski
brak
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dozwolone 2
nieobecności o charakterze dowolnym (usprawiedliwione
zwolnieniem
bądź
zaświadczeniem,
jak
również
nieusprawiedliwione).
Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje
koniecznością zaliczania zaległego materiału na dyżurze i/lub
przygotowania dodatkowego, związanego z zajęciami projektu.
Specyfikę każdego z zadań wyrównawczych (ustnych,
pisemnych) prowadzący ustala bezpośrednio ze studentem/ką,
uwzględniając charakter i zakres danej nieobecności. W
przypadku, gdy student/ka ma łącznie 3 nieobecności w toku
semestru, ale pierwsza z nich miała miejsce na 1. zajęciach
(kiedy można jeszcze zmieniać przedmioty obieralne),
prowadzący odstępuje od wymogu nadrobienia przez
studenta/kę materiału na konsultacjach.
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 post factum.

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Zajęcia mają charakter wielowymiarowy, łączący wykład
interaktywny, ćwiczenia i analizowanie studiów przypadku.
Mile widziane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, które
będzie odnotowywane przez prowadzącego i może
zaowocować podwyższeniem oceny końcowej (por. następny
punkt regulaminu).
Przedmiot kończy się sprawdzianem pisemnym, zawierającym
zarówno pytania problemowe, jak i krótkie pytania otwarte
oraz testowe (zamknięte, jednego wyboru). Podczas
kolokwium można korzystać z materiałów pomocniczych w
postaci słownika języka obcego.

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. I termin kolokwium odbędzie się na
ostatnich zajęciach, a II termin – w wyznaczonym osobno
przez prowadzącego terminie. Osobom nieobecnym w
pierwszym terminie przysługuje skorzystanie z drugiego
terminu. Dodatkowe możliwości zaliczenia przedmiotu (tzn.
wykraczające poza wspomniane dwa podejścia) są
zarezerwowane wyłącznie dla sytuacji wyjątkowych, bardzo
dobrze udokumentowanych.
Informacja o ocenach (wraz z punktacją) zostanie dostarczona
drogą elektroniczną na zbiorczy adres mailowy grupy/roku lub
na adres mailowy przedstawiciela grupy, jeżeli takowy
zostanie wyznaczony. Skala ocen:
2.0 – 0-44% pkt. możliwych do zdobycia
3.0 – 45%-54% pkt.
3.5 – 55%-60% pkt.
4.0 – 61%-70% pkt.
4.5 –71%-79% pkt.
5.0 – 80%-100% pkt.
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
Informacje dodatkowe

W przypadku niezaliczenia przedmiotu kończącego się oceną
zintegrowaną lub niezaliczenia poszczególnego typu zajęć w
ramach danego przedmiotu student powtarza przedmiot w
całości.
Terminy i miejsca konsultacji prowadzącego znajdują się na
stronie Wydziału. Dla zajęć – w tym to bieżącego kontaktu z
prowadzącym – przewiduje się stworzenie zespołu w MS
Teams. W kwestiach, które nie zostały przedstawione w
regulaminie decyduje prowadzący lub stosuje się ogólne

zasady Regulaminu Studiów w PW.

