REGULAMIN ZAJĘĆ
(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na
Politechnice Warszawskiej)

Nazwa i kod przedmiotu:

NAUKA O ADMINISTRACJI

Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Semestr i rok akademicki

Semestr II, rok 2021/2022

Formy zajęć (liczba godzin)

Wykład 30 godz.

Tryb / stopień / semestr / ECTS

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopień, 3 pkt ETCS

Kierownik przedmiotu:

Dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni

Prowadzący zajęcia:

dr hab. Jacek Janowski, prof. uczelni

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

OBECNOŚĆ NIEOBOWIĄZKOWA

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Pytania ustne w zakresie zagadnień z poprzednich zajęć

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej
przedmiotu

Zaliczenie w formie ustnej albo pisemnego testu w trakcie
ostatnich zajęć. Rozstrzygnięcie czy zaliczenie odbędzie się w
formie ustnej czy pisemnej następuje na przedostatnich
zajęciach, po uwzględnieniu opinii studentów.
W przypadku zaliczenia testowego w ciągu 7 dni podawana jest
ocena końcowa, a w przypadku ustnego niezwłocznie.
Na ocenę końcową składa się:
1. Ocena aktywności – głos w dyskusji
2. Ocena pracy semestralnej – przedstawiony referat
3. Odpowiedź na zadane pytania w trakcie pisemnego
zaliczenia, ocena pozytywna wymaga więcej niż połowę
poprawnych odpowiedzi.
Ze względu na to, że wykłady są nieobowiązkowe do
uzyskania najwyższej oceny z zaliczenia wystarczy opanowanie
zadanej literatury podstawowej

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

Powtórne podejście do zaliczenia w trakcie konsultacji na
zasadach przewidzianych dla pierwszego podejścia

Możliwe jest korzystanie podczas zaliczenia wyłącznie z
wydrukowanych tekstów aktów prawnych
1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni i na kanale grupy w
komunikatorze MS Teams,
2. Terminy konsultacji w gabinecie pok. 513 NN podane na
stronie Wydziału oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem Jacek.Janowski1@pw.edu.pl i
kanału na komunikatorze MS Teams,
3. Regulamin opisowy przedstawiony na pierwszych zajęciach i
przekazany uczestnikom Zespołu na platformie zdalnego
nauczania MS Teams,
4. Inne materiały przekazywane stopniowo uczestnikom
Zespołu na platformie zdalnego kształcenia MS Teams,
5. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje
się ogólne zasady Regulaminu Studiów w Politechnice
Warszawskiej, a w innych kwestiach decyduje prowadzący
przedmiot.

