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Zasady zaliczenia oraz harmonogram zajęć 

części administracyjnej (5 godzin zajęciowych) 

z przedmiotu Prawo egzekucyjne 

Semestr zimowy roku akademickiego 2015-2016 Konwersatoria - Grupy: IV, V / SNA (z) 2 stopnia  

 

Obecność na zajęciach 

- wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach 

- każda nieobecność podlega zaliczeniu nie później niż na najbliższych konsultacjach wyznaczonych dla 

studentów zaocznych (to jest w sobotę lub niedzielę) 

- zaliczenie nieobecności odbywa się zasadniczo ustnie w czasie konsultacji 

- niezaliczenie w terminie każdej z nieobecności skutkuje dodaniem do kolokwium zaliczeniowego 

dodatkowego pytania, którego ocena będzie wpływać na końcową ocenę z kolokwium 

- definitywne niezaliczenie jakiejkolwiek nieobecności skutkuje niezaliczeniem zajęć 

Aktywność na zajęciach 

- na zajęciach zasadniczo przewidziane są dwa rodzaj aktywności - odpowiedź na początku zajęć oraz 

aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć (w tym rozwiązywanie kazusów) 

- oba rodzaje aktywności oceniane są w formie plusów 

- uzyskanie dwóch plusów skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 0,5 

- uzyskanie co najmniej trzech plusów skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 1.0 (w przypadku 

otrzymania z kolokwium co najmniej oceny 3.0) 

Kolokwium i  kolokwium poprawkowe 

- forma pisemna (30 minut) 

- dwa pytania otwarte z zakresu materiału przewidzianego w harmonogramie zajęć (nie licząc ewentualnych 

pytań dodatkowych wynikających z niezaliczenia nieobecności) 

- niezaliczenie kolokwium (ocena - 2.0) skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń 

Ocena końcowa 

- ocena końcowa zależna jest od następujących składowych: obecność na zajęciach, ilość uzyskanych 

plusów, ocena z kolokwium 

Zalecana literatura oraz akty prawne 

- według wskazań osoby prowadzącej wykłady z części administracyjnej 

 



Terminy zajęć 

Grupa IV (sala 403C) Grupa V (sala 404C) 

04.10.2015 - 11.30-13.00 04.10.2015 - 13.15-14.45 

17.10.2015 - 11.30-13.00 17.10.2015 - 13.15-14.45 

14.11.2015 - 13.15-14.45 14.11.2015 - 17.00-18.30 

14.11.2015 - 15.15-16.45 14.11.2015 - 18.45-20.15 

24.01.2016 - 11.30-13.00 (K) 24.01.2016 - 13.15-14.45 (K) 

 

Zajęcia I - część administracyjna 

Wstępne kwestie organizacyjne 

Pojęcie, cel i rola postępowania egzekucyjnego w administracji 

Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji 

Podstawy egzekucji administracyjnej 

Zasady postępowania egzekucyjnego 

 

Zajęcia II - część administracyjna 

Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji 

Środki prawne służące ochronie praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

 

Zajęcia III - część cywilna 

/do ustalenia przez osobę prowadzącą konwersatoria z części cywilnej/ 

 

Zajęcia IV - część cywilna 

/do ustalenia przez osobę prowadzącą konwersatoria z części cywilnej/ 

 

Zajęcia V - część administracyjna / część cywilna 

Kolokwium (K) 

/do ustalenia przez osobę prowadzącą konwersatoria z części cywilnej/ 

 

 

Ocena końcowa z przedmiotu 

ocenę końcową z przedmiotu będzie stanowiła średnia ocen uzyskanych  

z części administracyjnej i z części cywilnej (ew. po odpowiednim zaokrągleniu) 


