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

Nazwa i kod przedmiotu:

Wstęp do bezpieczeństwa energetycznego

Semestr i rok akademicki

Semestr letni 2021/2022

Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Formy zajęć (liczba godzin)

Ćwiczenia (30)

Tryb / stopień / semestr / ECTS

stacjonarne /I stopnia / 6 semestr/ 3 ECTS

Kierownik przedmiotu:

dr hab. Robert Zajdler

Prowadzący zajęcia:

dr hab. Robert Zajdler

Forma uczestnictwa w zajęciach
(wymagania dotyczące
uczestnictwa)

Obecność jest obowiązkowa. Możliwe dwie nieobecności
nieusprawiedliwione.

Zasady usprawiedliwiania
nieobecności na zajęciach

Zwolnienie lekarskie

Sposób bieżącej kontroli
osiąganych efektów kształcenia
(w przypadku przedmiotów
zintegrowanych dla każdej
formy oddzielnie)

Na każdych zajęciach kontrola w formie pytań. Prace analityczne
do wykonania.

Tryb i terminarz
•
•

zaliczania zajęć,
ogłaszania wyników
zaliczeń, egzaminów,
prac itd.

1. Zaliczenie na podstawie prac analitycznych lub egzamin
pisemny z pytaniami testowymi.
2. Student ma prawo do trzech terminów egzaminu –
pierwsze dwa są w trakcie sesji zimowej, trzeci w trakcie
sesji jesiennej.
3. Student może przystąpić do egzaminu najwyżej trzy razy
w danym roku akademickim.
4. Przed egzaminem może być sprawdzana tożsamość
studenta

Zasady poprawiania wyników
oceny

1. Wyniki są ogłaszane w formie elektronicznej (wysłanie maila
lub umieszczenie ocen w e-dziekanacie) lub osobiście w
tracie wyznaczonych dyżurów.
Student ma prawo przystąpienia do zaliczenie poprawkowego,
tzw. drugi termin, w sesji zimowej oraz w sesji jesiennej (trzeci
termin). W przypadku poprawiania oceny pozytywnej
przystąpienie do poprawy skutkuje zniesieniem oceny wcześniej
uzyskanej.

Możliwość korzystania z
materiałów pomocniczych
podczas sprawdzianów

Podczas zaliczenia nie dopuszcza się korzystania z materiałów
pomocniczych oraz urządzeń elektronicznych (telefony, tablety
itp. muszą być wyłączone i pozostawione w wyznaczonym przez
egzaminującego miejscu).

Zasady ustalania oceny łącznej

Nie dotyczy

Inne zasady

1. Opis przedmiotu na stronie Uczelni:
https://ects.coi.pw.edu.pl/
2. Terminy i miejsca konsultacji na stronie Wydziału:
http://www.ans.pw.edu.pl/konsultacje.php
3. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje
prowadzący przedmiot lub stosuje się ogólne zasady
Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

