
Zasady zaliczenia ćwiczeń i przeprowadzenia kolokwium z przedmiotu Prawo 
handlowe dla studentów V roku NSP. Semestr zimowy 2019/2020.  

 
1. Zasady zaliczenia ćwiczeń, to łącznie dwa kryteria:  

a. Obecność – dopuszcza się by Student/-ka miał jedną nieusprawiedliwioną nieobecność bez 
żadnych konsekwencji. Każda kolejna usprawiedliwiona nieobecność powinna być odrobiona na 
konsultacjach (terminy wskazane na stronie prowadzącego). Nieodrobienie kolejnych 
nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia za każdą z nich. Brak 
obecności na więcej niż 50% zajęć i ich nieodrobienie skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń. W 
przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecności 
prowadzący wdraża procedurę przewidzianą w Zarządzaniu nr 18/2017 Dziekana WPAiE z dnia 
27.07.2017 r. w sprawie monitorowania obecności za zajęciach   

b. Kolokwium - w którym Student/-ka uzyskał co najmniej 51% możliwej do zdobycia liczby 
punktów.  
 

2. Zasady przeprowadzenie kolokwium: 
a. W trakcie semestru zimowego 2019/2020 odbędzie się jedno kolokwium. 
b. Kolokwium będzie miało miejsce: 

i. Gr. I -  podczas drugiego bloku ćwiczeń w dniu 21.12.2019 r. 
ii. Gr. II – podczas drugiego bloku ćwiczeń w dniu 21.12.2019 r.   
iii. Gr. IV – podczas drugiego bloku ćwiczeń w dniu 18.01.2020 r.  

c. Kolokwium będzie przeprowadzone w formie testu jednokrotnego wyboru i obejmować będzie 
30 pytań. 

d. Kolokwium obejmować będzie zagadnienia omawiane na ćwiczeniach, w okresie od początku 
semestru do dnia kolokwium włącznie, tj.: 

i. Czynność handlowa jako rodzaj czynności cywilnoprawnych. 
ii. Szczególne zasady zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym. 
iii. Szczególne zasady odpowiedzialności cywilnej w obrocie gospodarczym. 
iv. Sprzedaż i dostawa. 
v. Umowy o pośrednictwo handlowe: agencja, komis. 
vi. Umowy zawierane w toku realizacji inwestycji budowlanych. 
vii. Umowy ubezpieczenia. 
viii. Franchising, factoring, leasing. 
ix. Przewóz, spedycja, konosament. 

 
3. Zasady dotyczące oceniania i poprawiania ocen: 

a. Ocena końcowa będzie wynikała z łącznej liczby punktów zgromadzonych z kolokwium i 
punktów, ewentualnie odjętych z tytułu nieodrobienia nieobecności.   

b. Kolokwium przeprowadzane jest w formie testu jednokrotnego wyboru, który obejmować będzie 
30 pytań.  

c. Za każdą pozytywną odpowiedź na pytania testowe można otrzymać 1 punkt.   
d. Z kolokwium student może zdobyć maksymalnie 30 punktów.  
e. Z kolokwium student winien uzyskać co najmniej 51% z możliwej do zdobycia liczby punktów w 

celu zaliczenia przedmiotu.  
f. Zakres możliwych do uzyskania ocen z kolokwium: 

i. 0-15 pkt.,  ocena: niedostateczny (2,0) 
ii. 16-18 pkt., ocena:  dostateczny (3,0) 
iii. 19-21 pkt., ocena:  dostateczny plus (3,5) 
iv. 22-24 pkt., ocena:  dobry (4,0) 
v. 25-27 pkt., ocena:  dobry plus (4,5) 
vi. 28-30 pkt., ocena:  bardzo dobry (5,0) 

g. Osoby, które uzyskały z kolokwium mniej niż 51% z możliwej do zdobycia liczby punktów, nie 
zaliczyły kolokwium. Taka osoba ma prawo do jednej poprawy kolokwium. 

h. Poprawa kolokwium będzie miała miejsce na kolejnych ćwiczeniach, których termin wynika z 
planu zajęć dla poszczególnych grup. Forma poprawy – udzielenie pisemnej odpowiedzi na trzy 
wylosowane pytania.  

i. Osoba, która uzyskała z kolokwium ocenę pozytywną nie ma możliwości jej poprawy.  
 
We wszystkich nieuregulowanych kwestiach mają zastosowanie przepisy Uchwały Nr 26/2015 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie 
Wrocławskim (Załącznik do obwieszczenia z dnia 18 maja 2016 r.) 
 

Prowadzący, mgr Piotr Hetnar  


