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Tryb (stacjonarne/niestacjonarne) Tryb stacjonarny
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Kierownik przedmiotu:
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Prowadzący zajęcia:
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania dotyczące uczestnictwa

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się
Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Na każdych zajęciach student obowiązany jest posiadać źródła
prawa wskazane prze prowadzącego przed zajęciami.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Obecność będzie
weryfikowana przez sprawdzanie listy obecności.
Dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia (tj. bez
podawania powodu nieobecności).
Zaświadczenie lekarskie, które ma usprawiedliwić nieobecność,
musi zostać przedstawione niezwłocznie, na pierwszych zajęciach,
na których student jest obecny (zaświadczenie lekarskie
przedstawione później nie będzie uznawane). Liczba nieobecności
podczas zajęć (wszystkich nieobecności usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych w sumie) nie może przekroczyć 4 w
semestrze.
Ćwiczenia ustne i pisemne
Zasady zaliczenia ćwiczeń: 1) obecność i aktywność na zajęciach 2)
realizacja indywidualnych i grupowych ćwiczeń na zajęciach 3)
zaprezentowanie określonego zagadnienia w formie wystąpienia,
referatu lub poprzez udział w dyskusji, prawidłowa realizacja
ćwiczeń praktycznych 4) pozytywne zaliczenie kolokwium i innych
pisemnych zadań wyznaczonych przez prowadzącego.
Warunki: aktywne uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach.
Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i
materiałów źródłowych.
Zaliczenie odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze letnim.
Inne terminy zaliczenia (poza wyjątkowymi jednostkowymi

przypadkami losowymi i za zgodą prowadzącego) nie są
przewidziane.
Zasady powtarzania przedmiotu z W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza
powodu
niezadowalających przedmiot w całości.
wyników w nauce poszczególnych
typów zajęć realizowanych w
ramach przedmiotu
Informacje dodatkowe
Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku
ani obrazu (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów, na
rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć
należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia)

