REGULAMIN ZAJĘĆ
(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na Politechnice Warszawskiej)
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:
Wydział realizujący przedmiot:
Semestr i rok akademicki:
Formy zajęć (liczba godzin):
Język przedmiotu:
Tryb:
Stopień:
Semestr:
Liczba punktów ECTS:
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Wybrane polityki gospodarcze UE
1180-AD000-MZP-00114
Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
4 (letni), 2021/2022
Ćwiczenia (9h) / Konwersatorium (6h)
Niektóre zajęcia mogą przybrać formę e-learning’u
Polski (materiały podstawowe)
Angielski (wybrane materiały dodatkowe)
Niestacjonarne
II stopnia
4 semestr
3 ECTS
dr Tomasz Paweł Tyc
dr Tomasz Paweł Tyc

Brak – przedmiot podstawowy
Studenci na ćwiczeniach są obowiązani posiadać zeszyt ćwiczeń
i/lub zestawy zadań i/lub materiały przekazane przez
prowadzącego.
Dopuszczalny limit nieobecności:
Dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach.
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.
W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia
nieobecności studenta na zajęciach podejmuje dziekan.

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się:

Metody etapowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
1) kolokwium pisemne (do 5 w trakcie semestru),
2) udział w dyskusji w trakcie zajęć ćwiczeniowych,
3) wykonanie zadań w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

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.
Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu:
1) obecność na zajęciach,
2) aktywność na zajęciach, tj. prawidłowa realizacja ćwiczeń
praktycznych mających na celu rozwój umiejętności
analizowania dokumentów prawnych i strategicznych
dotyczących programów gospodarczych,
3) pisemne sprawdziany z ćwiczeń, w formie zadań
obliczeniowych lub pytań problemowych (do 5 w trakcie
semestru).
Punktacja za poszczególne elementy:
1) sprawdziany pisemne z ćwiczeń (do 6 pkt za każdy, tj. nie
więcej niż 30 pkt. łącznie) – do 50% punktów.
2) prezentacja problemowa na zadany przez prowadzącego
temat – do 50% punktów.
Zasady wystawiania ocen z sprawdzianów pisemnych:
1) ndst (2,0) – student nie uzyskał 51% punktów możliwych
do zrealizowania w ramach przedmiotu, co oznacza
zarówno brak wiedzy, jak umiejętności i kompetencji na
poziomie dostatecznym,
2) dst (3,0) – student uzyskał co najmniej 51% punktów z
kolokwiów na poziomie zadowalającym,
3) dst+ (3,5) – student posiada wiedzę, umiejętności i
kompetencje takie jak na ocenę 3, jednak umie operować
wiedzą o większym zakresie szczegółowości; uzyskał co
najmniej 61% punktów,
4) db (4,0) - student posiada wiedzę, umiejętności i
kompetencje takie jak na ocenę 3,5 a ponadto uzyskał co
najmniej 71% punktów na poziomie zadowalającym
5) db+ (4,5) - student posiada wiedzę, umiejętności i
kompetencje takie, jak na ocenę 4,0, a ponadto uzyskał co
najmniej 81% punktów na poziomie zadowalającym,
6) bdb (5,0) – student posiada pełny zakres wiedzy,
umiejętności i kompetencji wymienionych jako treści
programowe; a ponadto uzyskał co najmniej 91%
punktów na poziomie zadowalającym.

W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku student
przystępuje do kolokwium w terminie dodatkowym uzgodnionym
z prowadzącym ćwiczenia.
Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest w systemie
informatycznym Uczelni (USOS).
Liczba sprawdzianów pisemnych jest podawana podczas
pierwszych zajęć.
Zasady powtarzania przedmiotu
z powodu niezadowalających
wyników w nauce
poszczególnych typów zajęć
realizowanych w ramach
przedmiotu:
Inne zasady:

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).
1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni:
https://ects.coi.pw.edu.pl/
2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału:
https://www.ans.pw.edu.pl/Pracownicy/Nauczycieleakademiccy-WAiNS/Tyc-Tomasz
3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje
prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady
Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.
Zgodnie z § 11ust. 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”.

