REGULAMIN PRZEDMIOTU
Nazwa i kod przedmiotu:
Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (wykład, ćwiczenia,
seminarium)
Tryb (stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
semestr
liczba pkt. ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący zajęcia:
Wymagania wstępne i
dodatkowe

Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Postępowanie egzekucyjne w administracji, A13_PEA
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach
Publicznych
Semestr V, rok akademicki 2019/2020
Wykład
Ćwiczenia
Studia stacjonarne
Stopień I
Semestr V
4 pkt ECTS
Dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni
Dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni, dr Robert Kędziora
Znajomość podstaw prawa administracyjnego, ustroju organów
administracyjnych, prawnych form działania administracji
publicznej
oraz
zasad
i
przebiegu
postępowania
administracyjnego oraz podstaw sądowej kontroli administracji
publicznej.
Ćwiczenia:
Na każdych zajęciach student obowiązany jest posiadać
wskazane źródła prawa w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną oraz
jedną nieobecność usprawiedliwioną, w szczególności
zwolnieniem lekarskim. Każda dodatkowa nieobecność wymaga
zaliczenia w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia.
Ćwiczenia:
Bieżąca weryfikacja efektów nauki odbywa się na każdych
zajęciach w formie ustnego powtórzenia materiału z
poprzednich zajęć
oraz
dyskusji
nad materiałem
przygotowanym na aktualne zajęcia.
Student obowiązany jest przygotować pisemną pracę domową,
której ocena składa się na wynik końcowej weryfikacji efektów
nauki.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie pisemnego
kolokwium, przeprowadzanego na ostatnich zajęciach,
złożonego z pytań o charakterze testowym, opisowym i
problemowym. Na kolokwium dopuszczalne jest korzystanie ze
źródeł prawa w postaci nieelektronicznej.
Wykład:
Zaliczenie odbywa się na podstawie pisemnego testu,
przeprowadzanego w trakcie sesji egzaminacyjnej, złożonego z
pytań zamkniętych o charakterze testowym. Na egzaminie nie
jest dopuszczalne korzystanie z jakichkolwiek źródeł prawa.

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Zaliczenie ćwiczeń:
Na ocenę z ćwiczeń składają się: ocena z kolokwium
zaliczeniowego (70%), ocena z pisemnej pracy domowej
(20%), ocena aktywności i przygotowania na zajęcia (10%).
Ocena z ćwiczeń jest ogłaszana w drodze mailowej. Poprawa
oceny niedostatecznej odbywa się na konsultacjach w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia oceny.
Wykłady:
Egzamin pisemny z pytaniami testowymi (studia stacjonarne i
studia niestacjonarne). Student ma prawo do trzech terminów
egzaminu – pierwsze dwa są w trakcie sesji zimowej, trzeci w
trakcie sesji jesiennej.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze
zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu.

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).

