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

Ustrój samorządu terytorialnego
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych
Letni 2021/2022
Studia stacjonarne: Wykład (15h) Ćwiczenia (30h)
Studia niestacjonarne: Wykład (20h), Ćwiczenia (15h)
Stacjonarne i niestacjonarne [I stopnia / II sem. / 8 ECTS]

Dr Radosław Puchta
Dr Radosław Puchta (wykład – studia stacjonarne), dr Sylwia
Arasiewicz-Dulnik (ćwiczenia), dr Dorota Wilkowska-Kołakowska
(wykład – studia niestacjonarne; ćwiczenia)

Przedmiot należy do grupy obowiązkowych przedmiotów
prawniczych. Nie istnieją żadne dodatkowe wymagania.
Przedmiotami wprowadzającymi były podstawy prawoznawstwa
oraz prawo konstytucyjne.
Podczas zajęć (zarówno na ćwiczeniach, jak i na wykładach)
studenci są obowiązani posiadać aktualne akty prawne wskazane
przez prowadzącego zajęcia.
Wykład: odbywa się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy
MS „Teams”; obecność studenta na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Ćwiczenia: odbywają się w trybie stacjonarnym; obecność studenta
na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Na studiach stacjonarnych: maksymalnie 2 usprawiedliwione
nieobecności. Ponadwymiarowe nieobecności wymagają odrębnego
zaliczenia (ustnego lub pisemnego).

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Usprawiedliwianie nieobecności:
Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach
jest przedłożenie prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego
lub innego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student
nie mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach.
Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
W toku ćwiczeń weryfikacja efektów uczenia się będzie odbywać się
w sposób ustalony przez prowadzącego ćwiczenia poprzez:
sprawdziany (kolokwia), udział w pracach w podgrupach,
opracowywanie zagadnień, rozwiązywanie kart pracy, wypowiedzi
pisemne i ustne.
Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:

Ćwiczenia: Zaliczenie zajęć na podstawie sprawdzianów pisemnych
składających się z pytań testowych wielokrotnego wyboru.
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia zajęć jest obecność oraz
aktywny udział w zajęciach, tj. udział w pracach w podgrupach,
opracowywanie zagadnień, rozwiązywanie kart pracy, wypowiedzi
pisemne i ustne.
Wykład: Zaliczenie wykładu na studiach stacjonarnych będzie miało
formę sprawdzianu pisemnego (kolokwium). Zaliczenie obejmuje
materiał przekazany podczas wykładu oraz materiał opracowany w
podręczniku kursowym: H. Izdebski, Samorząd terytorialny.
Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2013 (uwaga! częściowo
nieaktualny stan prawny). Podczas kolokwium student będzie
musiał odpowiedzieć na 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru
oraz jedno z dwóch pytań otwartych. Podczas kolokwium na
studiach niestacjonarnych student będzie musiał odpowiedzieć na 8
pytań otwartych. Kolokwium odbędzie się w terminie
przedostatniego (dla studentów studiów stacjonarnych) albo
ostatniego (dla studentów studiów niestacjonarnych) wykładu
wypadającego zgodnie z kalendarzem akademickim. Student będzie
miał prawo do jednego dodatkowego terminu poprawy, który
zostanie wskazany przez prowadzącego wykład.
Zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu studiów:
„Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie
stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez
niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w
regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i
traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji”.
Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu:
Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną zintegrowaną. Składa się
na nią:
- ocena z ćwiczeń (25%)
- ocena z wykładu (75%).
Uzyskanie przez studenta oceny niedostatecznej (2,0) z wykładu lub
z ćwiczeń jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.
Zasady zaliczenia wykładu:
Za poprawne wykonanie zadań podczas kolokwium zaliczającego
wykład na studiach stacjonarnych student może uzyskać
maksymalnie 15 pkt (10 pkt za pytania testowe, 5 pkt za pytanie
otwarte). Ocena z wykładu ustalana będzie według następującej
punktacji: 15-14 pkt = bdb (5,0); 13 pkt = db+ (4,5); 12-11 pkt = db
(4,0); 10 pkt = dst+ (3,5); 9-8 pkt = dst (3,0), 7-0 pkt = ndst (2,0).
Na studiach niestacjonarnych odpowiedzi na kolokwium
zaliczającym będą oceniane w skali 0-2 punkty. Ocena z wykładu
będzie ustalana według następującej punktacji: 16 pkt=bdb(5.0);1415 pkt=db+(4.5);12-13 pkt=db(4.0); 10-11 pkt=dst+(3.5);89pkt=dst(3.0);0-7 pkt=ndst(2.0);
Zasady zaliczenia ćwiczeń:
1) obecność na zajęciach,
2) uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch sprawdzianów 2x15
punktów,
3) aktywność – 7 punktów.

Wynik punktowy ze sprawdzianów oraz aktywności na zajęciach w
postaci czynnego udziału w ćwiczeniach sumuje się. Wynik taki
oznacza odpowiednio oceny: 37-34 pkt = 5.0; 29-33 pkt = 4.5; 25-28
pkt = 4.0; 21-24 pkt = 3.5; 18-20 pkt = 3.0; 0-17 pkt = 2.0.
Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów
O ocenie z ćwiczeń student zostanie poinformowany przez
prowadzącego ćwiczenia. Oceny studentów z ćwiczeń prowadzący
ćwiczenia przekaże następnie kierownikowi przedmiotu. O ocenie z
wykładu i ocenie końcowej zintegrowanej studentów poinformuje
kierownik przedmiotu za pośrednictwem platformy MS „Teams” lub
drogą mailową na skrzynki elektroniczne w domenie @pw.edu.pl.
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 (zarówno
ćwiczenia, jak i wykład).
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”.

