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POSTĘPOWANIE KARNE – GR. 2 – SZP WARUNKI 

ZALICZENIA 
 

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ:  

 

1. Obecność na co najmniej 27 godzinach zajęć (27 x 45 min) – nieobecność na zajęciach powinna 

być usprawiedliwiona i zaliczona na konsultacjach w ciągu 2 tygodni od dnia ustania przyczyny 

nieobecności, pod rygorem obniżenia oceny końcowej o 1 stopień za każdy wypadek 

nieusprawiedliwionej i niezaliczonej nieobecności,  

2. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z kolokwium – może zostać podwyższona o 

nie więcej niż 1 stopień, o ile student wykaże się:  

▪ Aktywnością podczas zajęć (5 plusów skutkuje podwyższeniem oceny o 0,5 stopnia i nie 

więcej niż o 0,5 stopnia),  

▪ Pozytywną oceną z prac domowych – rozwiązanie kazusu w formie pisemnej lub pisemny 

referat na zadany temat –  (o ile takie zostaną zlecone) – przy czym uzyskanie pozytywnej 

oceny z prac domowych jest warunkiem uzyskania zaliczenia, a uzyskanie oceny 4 lub 5 

może skutkować podwyższeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia i nie więcej, niż 0,5 

stopnia,  

▪ Pozytywną oceną (ocenami) z niezapowiedzianych kolokwiów – przy czym warunkiem 

uzyskania zaliczenia jest zaliczenie każdego ewentualnego, niezapowiedzianego 

kolokwium,  

▪ Szczególną aktywnością lub zaangażowaniem podczas symulacji posiedzenia aresztowego 

i symulacji rozprawy, 

3. Konsultacje odbywają się w dniach zjazdów zgodnie z terminarzem opublikowanym na mojej 

stronie osobistej na witrynie www.prawo.uni.wroc.pl , 

4. Kolokwia: (1) semestr zimowy – na ocenę, ocena nie podlega wpisaniu do USOS, ale stanowi 

podstawę wystawienia oceny końcowej, (2) semestr letni – ocena z tego kolokwium (przy 

uwzględnieniu oceny z kolokwium z semestru zimowego) podlega wpisowi do systemu USOS, 

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie będą rozstrzygane przez 

prowadzącego.  

 

Proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzenia nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii  w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. 
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Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 

27 lipca 2017 r.   

  

w sprawie monitorowania obecności na 

zajęciach  na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii UWr  

  

 Na podstawie § 43.1.1 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (uchwała  nr 26/2015 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

 Prowadzący zajęcia, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii,  jest zobowiązany do 

monitorowania (kontroli) obecności studentów na zajęciach (ćwiczeniach, warsztatach, laboratoriach, 

konwersatoriach) oraz prowadzenia list obecności na zajęciach, w szczególności na studiach 

stacjonarnych.  

  

§ 2  

1. W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 

nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami 

albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie niektórych 

zajęć, zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.   

2. Dziekanat potwierdza prowadzącemu zajęcia kopię listy zgłoszonych studentów, o których mowa 

w ust. 1.  

  

§ 3  

  Po uzyskaniu informacji, Dziekan może skreślić studenta z listy studentów.  

  

§ 4  

 Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania studentów najpóźniej na pierwszych 

zajęciach o treści powyższego zarządzenia.  

  

§ 5  

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                



 

 

              prof. dr hab. Karol Kiczka  

                  DZIEKAN   

  

 


