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

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Ekonomia behawioralna A21_EB
Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
Sem. letni 2021/2022
Ćwiczenia 30 g.
Stacjonarne II stopnia, semestr 2,
3 ECTS

Dr Agnieszka Tomczak
Dr Agnieszka Tomczak

Ekonomia rynkowa
Studenci są obowiązani przygotowywać się do zajęć i uczestniczyć
w nich przez zaznajomienie się z zaleconymi materiałami oraz
biorąc czynny udział w omawianiu prezentowanej problematyki.
Dopuszczalny limit nieobecności nieusprawiedliwionych na
ćwiczeniach: 2. Usprawiedliwienie nieobecności następuje po
przedłożeniu
zaświadczenia
lekarskiego
stwierdzającego
niezdolność do uczestnictwa w zajęciach, lub innego dokumentu
poświadczającego powód nieobecności. Nieobecności w liczbie
większej niż dwie student jest zobligowany zaliczyć na
konsultacjach w trybie indywidualnym.
W przypadku wprowadzenia zajęć w formie zdalnej, powyższe
zasady nie ulegają zmianie.
W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia
nieobecności studenta na zajęciach podejmuje dziekan.
Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w dyskusji,
fakultatywnie – przygotowanie indywidualne lub zespołowe oraz
zaprezentowanie wybranego tematu na zajęciach wraz ze
złożeniem prezentacji w wersji elektronicznej u prowadzącego
zajęcia.
Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
Kolokwium - test jednokrotnego wyboru z możliwymi pytaniami
otwartymi.
Nie dopuszcza się żadnych materiałów z treściami programowymi
do używania przez studentów podczas kolokwium.

Jeśli kolokwium będzie odbywać się w formie zdalnej, powyższe
zasady nie zmieniają się, a test na formę elektroniczną. Student
wpisuje do testu oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy
będącej podstawą weryfikacji efektów uczenia się pod rygorem
niezaliczenia przedmiotu.

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

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

Zgodnie z § 17 ust. 11 Regulaminu studiów: „Dziekan na wniosek
studenta będącego osobą niepełnosprawną może zmienić sposób
weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na dostosowany do
danego rodzaju niepełnosprawności”. 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”.
Zaliczenie przedmiotu:
1) aktywne uczestnictwo w zajęciach; za wyróżniające
wypowiedzi w dyskusji mogą być przyznawane dodatkowe
punkty, doliczane do pozytywnego wyniku z kolokwium
2) nieobligatoryjny referat (prezentacja) oceniona pozytywnie powoduje dopisanie do uzyskanego pozytywnego wyniku z testu
od 3 do 5 pkt.
3) uzyskanie z kolokwium (testu) co najmniej 15 pkt. na
możliwych 30 pkt.
Kryteria oceny – według procentu punktów uzyskanych przez
studenta w odniesieniu do maksymalnej możliwej do uzyskania
liczby punktów z kolokwium:
Mniej niż 15 - 2,0
15-18 pkt. 3.0
18-21 pkt. 3,5
22-24 pkt. 4,0
25-26 pkt. 4,5
Od 27 pkt. 5,0
Kolokwium odbywa się na przedostatnich zajęciach, obecność
obowiązkowa. W przypadku niezaliczenia kolokwium student
może przystąpić do poprawki na ostatnich zajęciach. Poprawka
może mieć formę ustną lub pisemną, o czym decyduje prowadzący
zajęcia. W przypadku wprowadzenia zajęć zdalnych przez wadze
uczelni, poprawka odbywa się zdalnie (w przypadku odpowiedzi
ustnej, student jest zobowiązany do włączenia kamery).
O wyniku kolokwium i ocenie końcowej student informowany jest
indywidualnie na ostatnich zajęciach. Ocena końcowa z
przedmiotu wpisywana jest w systemie informatycznym Uczelni.
Student powtarza przedmiot w całości.

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”.

