REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:

Seminarium dyplomowe
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczenstwa w Administracji
WAiNS

Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (wykład,
ćwiczenia, seminarium)
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
semestr
liczba pkt. ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:

Semestr letni rok akademicki 2021/22
seminarium

Wymagania wstępne i
dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

stacjonarny
pierwszy
semestr 6
6
dr Tomasz Dusiewicz, dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Brak
Według § 11 ust. 7 nowego Regulaminu Studiow na PW
obowiązującego od 01.10.2019 r., obecnosc na seminarium jest
obowiązkowa. Dopuszczalne jest nieobecnosc na 1 zajęciach.
Usprawiedliwianie nieobecnosci:
Warunkiem usprawiedliwienia nieobecnosci studenta na
zajęciach
jest
przedłozenie
prowadzącemu
zajęcia
zaswiadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, z ktorego
jednoznacznie wynika, ze student nie mogł uczestniczyc w
danym dniu w zajęciach.
Metody etapowej weryfikacji osiągania efektow uczenia się:
Aktywna praca na zajęciach, przedstawienie całej pracy
dyplomowej oraz opracowanie zagadnien na egzamin
dyplomowy na kierunku Administracja.
Metody koncowej weryfikacji osiągania efektow uczenia się:
złozenie gotowej pracy dyplomowej.
Nie dopuszcza się zadnych materiałow i urządzen do uzywania
przez studentow podczas weryfikacji osiągnięcia efektow
uczenia się, za wyjątkiem aktow prawnych wskazanych przez
prowadzącego zajęcia.

Zgodnie z § 17 ust. 11 Regulaminu studiow:
„Dziekan
na
wniosek
studenta
będącego
osobą
niepełnosprawną moze zmienic sposob weryfikacji osiągnięcia
efektow uczenia się na dostosowany do danego rodzaju
niepełnosprawnosci”.

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 § 19 ust. 4 Regulaminu studiow:
„Jezeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektow uczenia się
zostanie stwierdzona niesamodzielnosc pracy studenta lub
korzystanie przez niego z materiałow lub urządzen innych niz
dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę
niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego
biezącej realizacji”.
Zaliczenie przedmiotu:
1) obecnosc na zajęciach,
2) przedłozenie całej pracy dyplomowej
2) przedstawienie na zajęciach opracowanych zagadnien na
egzamin dyplomowy na kierunku Administracja.
3) brak zastrzezen do pracy ze strony JSA.
W przypadku niezłozenia pracy w sesji letniej lub jesiennej
student ma mozliwosc złozenia jej w terminie okreslonych
przez Regulamin Studiow PW.

Zgodnie z § 11ust. 8 Regulaminu studiow:
„Na rejestrowanie dzwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie
zajęc nalezy uzyskac zgodę prowadzącego zajęcia. W
przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały
nie mogą byc udostępniane publicznie”.

