REGULAMIN ZAJĘĆ

Nazwa i kod przedmiotu:

(zgodnie z § 5 pkt. 22 Regulaminu Studiów na
Politechnice Warszawskiej)
Seminarium dyplomowe 1180-AD000-LSP-00036

Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Semestr i rok akademicki

Semestr letni 2021/ 2022

Formy zajęć (liczba godzin)

Ćwiczenia, 15h

Tryb / stopień / semestr / ECTS

Stacjonarne, I stopień, 4 semestr, ECTS 5

Kierownik przedmiotu:

Dr Kinga Pawłowska

Prowadzący zajęcia:

Dr Kinga Pawłowska

Wymagania wstępne i
dodatkowe

Przedmiot nie wymaga wstępnego wprowadzenia.

Wymagania dotyczące
uczestnictwa

W przypadku ćwiczeń: obowiązkowa obecność na zajęciach.
Max 1 nieusprawiedliwiona nieobecność i 1 usprawiedliwiona
zwolnieniem lekarskim (zwolnienia lekarskie okazywane są w
przeciągu 7 dni od ich zakończenia).

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

1. Etapowa weryfikacja:
•

Przygotowanie szczegółowego konspektu pracy,
zawierającego roboczy tytuł pracy, problem
badawczy, pytania badawcze/hipotezy, metody
badawcze itd. oraz zaprezentowanie go podczas
seminarium w uzgodnionym uprzednio
terminie.

•

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, tj. udział w
dyskusjach, w omawianiu konspektów prac
pozostałych seminarzystów.

2. Końcowa weryfikacja: zaliczenie zajęć na podstawie
dostarczania promotorowi fragmentów pracy
odpowiadających jego wymaganiom. Ocena końcowa
z seminarium będzie konsultowana z promotorem
seminarzysty.

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej
przedmiotu

Na zaliczenie składają się dwa elementy:
1. Przygotowanie szczegółowego konspektu pracy,
zawierającego roboczy tytuł pracy, problem
badawczy, pytania badawcze/hipotezy, metody
badawcze itd. oraz zaprezentowanie go podczas
seminarium
w
uzgodnionym
uprzednio
terminie.
2. Praca
zgodna
z
oczekiwaniami
osoby
prowadzącej seminarium oraz promotora.
3. Ocena wystawiana jest podczas ostatniego
seminarium w semestrze lub w późniejszym
terminie/

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).
1. Dodatkowe informacje o przedmiocie znajdują się 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/Pawlowska-Kinga
3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem
decyduje prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne
zasady Regulaminu Studiów w Politechnice
Warszawskiej.
4. 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”.
Przekazywane podczas zajęć materiały (np. prezentacje) są
wyłącznie do dyspozycji uczestników zajęć i nie mogą być w
żadnej formie przekazywane osobom trzecim/umieszczane w
Internecie.

