REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Instytucje Zjednoczonej Europy (1180-AD000-LSP-00703)
Jednostka Wydziału realizująca
Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Semestr letni 2021/2022
Formy zajęć (wykład,
Wykład (15 godz.)
ćwiczenia, seminarium)
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
Stacjonarne/Niestacjonarne
semestr
Stopień I
liczba pkt ECTS
Semestr nominalny II
Liczba punktów ECTS: 4
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:

dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik
dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Podstawowa wiedza z zakresu prawa.
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale jest
rekomendowana.

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Metody końcowej weryfikacji osiągania efektów uczenia się:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przystąpienie do kolokwium
koncowego przeprowadzonego w formie testu jednokrotnego
wyboru i uzyskanie oceny pozytywnej.
Test obejmuje całosc zagadnien omowionych podczas wykładow
oraz opisanych w materiałach wskazanych przez wykładowcę.
Weryfikacja osiągnięcia efektow uczenia się odbywa się w trybie
stacjonarnym.
Podczas weryfikacji osiągniętych efektow uczenia się zabronione
jest korzystanie z jakichkolwiek materiałow pomocniczych.
„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 praw o do zaliczenia przedmiotu w jego
bieżącej realizacji” (§ 19 ust. 4 Regulaminu studiów PW).

Zasady zaliczania przedmiotu
i wystawiania oceny
końcowej z przedmiotu

Podstawą oceny z wykładu jest wynik testu.

Zaliczenie wykładu wymaga uzyskania pozytywnego wyniku
z testu.
Skala ocen:
- 19 pkt - 20 pkt – 5,0
- 17 pkt – 18 pkt – 4,5
- 15 pkt – 16 pkt – 4,0
- 13 pkt – 14 pkt – 3,5
- 11 pkt – 12 pkt – 3,0
- 0 pkt – 10 pkt – 2,0
Test przeprowadzany jest w trybie stacjonarnym podczas
ostatnich zajęć z przedmiotu zgodnie z planem zajęć na Wydziale
Administracji i Nauk Społecznych PW.
Informacja o uzyskanych ocenach jest przekazywana drogą
elektroniczną, a ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest
w systemie informatycznym Uczelni.

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

W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza
przedmiot w całości.

Wykłady na studiach stacjonarnych są prowadzone za
pośrednictwem MS Teams. Wykłady na studiach niestacjonarnych
są prowadzone w trybie stacjonarnym.
Rejestrowanie dźwięku lub obrazu w trakcie wykładów jest
niedozwolone.
Kontakt do kierownika przedmiotu: dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik
sylwia.dulnik@pw.edu.pl

