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

Nazwa i kod przedmiotu:

Prawo administracyjne

Semestr i rok akademicki

zimowy 2019/20

Jednostka Wydziału realizująca
przedmiot:

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach
Publicznych

Formy zajęć (liczba godzin)

Wykłady (45)
Ćwiczenia (30)

Tryb / stopień / semestr / ECTS

Stacjonarne i niestacjonarne /I stopnia / III sem. / 8 ECTS

Kierownik przedmiotu:

Prof. dr hab. Robert Suwaj

Prowadzący zajęcia:

wykłady: prof. nzw. dr hab. Robert Suwaj (studia stacjonarne),
dr Beata Pachuca-Smulska (studia niestacjonarne), ćwiczenia:
dr Beata Pachuca-Smulska, dr Monika Zakrzewska

Forma uczestnictwa w zajęciach
(wymagania dotyczące
uczestnictwa)

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Ćwiczenia: Obowiązkowa obecność na zajęciach. Maksymalnie 2
nieusprawiedliwione nieobecności i 2 usprawiedliwione
zwolnieniem lekarskim.
Wykłady: nie dotyczy
Ćwiczenia: Zwolnienia lekarskie okazywane są w przeciągu 7 dni
od ich zakończenia. W przypadku długotrwałej nieobecności
usprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim lub
potwierdzeniem pobytu w szpitalu, ponadwymiarowe
nieobecności wymagają odrębnego zaliczenia (ustnego lub
pisemnego).
Wykłady: nie dotyczy

Zasady usprawiedliwiania
nieobecności na zajęciach

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

Ćwiczenia: Aktywne uczestnictwo w zajęciach, tj. udział w
formach warsztatowych, pracach w podgrupach, opracowywaniu
zagadnień, rozwiązywaniu case study itp.

formy oddzielnie)
Tryb i terminarz
•
•

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

Wykłady: Egzamin pisemny z pytaniami testowymi (studia
stacjonarne) i otwartymi (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.
Student może przystąpić do egzaminu najwyżej trzy razy w
danym roku akademickim.
Ćwiczenia: Zaliczenie zajęć na podstawie dwóch zaliczeń
pisemnych o zróżnicowanych pytaniach testowych oraz aktywnej
pracy na ćwiczeniach (przygotowanie kart pracy, rozwiązywanie
case study, przygotowanie i prezentacja projektu). Warunkiem
przystąpienia do zaliczenia zajęć jest obecność oraz aktywny
udział w zajęciach.
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na 8 (I kolokwium) 14 (II
kolokwium) zajęciach. Student ma prawo do jednego zaliczenia
poprawkowego każdego kolokwium. Oceną obowiązującą jest
ocena uzyskana w ostatnim terminie zaliczenia.
Ogłaszanie wyników w formie elektronicznej (wysłanie maila lub
umieszczenie ocen w e-dziekanacie).

Zasady poprawiania wyników
oceny

Wykłady: Student ma prawo przystąpienia do egzaminu
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.
Ćwiczenia: Student ma prawo przystąpienia do zaliczenia
poprawkowego w trakcie 15 zajęć. W przypadku poprawiania
oceny pozytywnej przystąpienie do poprawy skutkuje
zniesieniem oceny wcześniej uzyskanej.

Możliwość korzystania z
materiałów pomocniczych
podczas sprawdzianów

Podczas egzaminu i zaliczenia ćwiczeń 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

Na ocenę końcowa składa się w 50% ocena ćwiczeń i 50% wynik
egzaminu.

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.

