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SYSTEM OCENIANIA PRACY STUDENTA NA ZAJĘCIACH 
 

 

Niniejsza informacja przedstawia elementy składowe uwzględniane przy ocenianiu pracy 

studenta na zajęciach, w tym warunki oraz sposób uzyskania oceny końcowej z przedmiotu. 

 

 

Przedmiot: Prawo handlowe 

Jednostka dydaktyczna: Instytut Prawa Cywilnego –  

 Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego 

Termin zajęć: harmonogram na stronie Wydziałowej 

Rodzaj zajęć: konwersatorium 

Forma zaliczenia: indywidualnie ustalona z prowadzącym 

Prowadzący: Piotr Wierzbicki 

Kierunek studiów: prawo 

 

 

I. Warunki uzyskania zaliczenia: 

 obecność na zajęciach, 

 opanowanie wiedzy w zakresie prezentowanym na zajęciach, 

 umiejętność prezentowania na forum posiadanej wiedzy. 

 

Czynniki mające wpływ na wysokość oceny: 

 frekwencja, 

 ocena z kolokwium zaliczeniowego, 

 ocena pozytywna za kazusy dotyczące wskazanych zagadnień. 

 

Prawo Handlowe 
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II. Student może być nieobecny na jednych zajęciach w semestrze bez konsekwencji, 

jednakże każda kolejna nieobecność musi zostać zaliczona w trakcie konsultacji 

prowadzącego poprzez odpowiedź ustną lub pisemną w terminie dwóch tygodni od 

daty nieobecności na zajęciach. Niezaliczenie obecności skutkuje obniżeniem oceny 

o 0,5 stopnia. Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje brakiem 

uzyskania oceny. 

 

III. Student zobowiązany jest samodzielnie przygotowywać oraz przedstawiać na 

zajęciach lub przesyłać drogą mailową prowadzącemu kazusy dotyczące 

wskazanego, uzgodnionego z prowadzącym, zagadnienia w wyznaczonym terminie. 

W przypadku niemożności przedstawienia/przesłania kazusu w tymże terminie student 

zobowiązany jest do jego przedstawienia na najbliższych zajęciach dydaktycznych. 

Nieprzygotowanie/nieprzedstawienie/nieprzesłanie wyznaczonego minimum liczby 

kazusów skutkuje brakiem uzyskania oceny końcowej. Rozwiązanie kazusu o wysokiej 

wartości merytorycznej może skutkować podwyższeniem oceny o 0,5 stopnia. 

 

Minimum:  80 % zadanych kazusów do rozwiązania 

 

IV. Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Zostanie 

przeprowadzone w ustalonej formie z prowadzącym (np. test, kazus, pytania otwarte, 

odpowiedź ustna).  

 

W przypadku testu, za każdą prawidłową odpowiedź na teście można uzyskać 1 punkt, 

a za prawidłowo rozwiązany kazus maksymalnie 8 punktów. 

 

Wyniki kolokwium zostaną udostępnione niezwłocznie po sprawdzeniu nie później niż w 

terminie 3 dni od daty przeprowadzenia kolokwium w zakładce OGŁOSZENIA na 

internetowej stronie wydziałowej prowadzącego. W przypadku uzyskania oceny 

niedostatecznej (2.0) z kolokwium student może przystąpić do kolokwium 

poprawkowego w trakcie ostatnich zajęć dydaktycznych. W przypadku nieobecności 

studenta na zajęciach, w trakcie których przeprowadzone zostało pierwsze kolokwium, 

student ma możliwość przystąpić do kolokwium poprawkowego w trakcie ostatnich 

zajęć. Nieuzyskanie oceny z kolokwium skutkuje brakiem uzyskania oceny końcowej, 

natomiast uzyskanie oceny niedostatecznej skutkuje wpisaniem studentowi jako oceny 

końcowej oceny niedostatecznej. 
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V. Ocena końcowa 

 

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się suma poniższych wielkości: 

1. pozytywnej (5.0 – 3.0) oceny z kolokwium zaliczeniowego bądź 

poprawkowego, 

2. ewentualnej wielkości (ujemnej) wynikającej z nieobecności studenta 

na zajęciach, 

3. ewentualnej wielkości 0.5 stopnia przyznanej studentowi za 

przygotowanie i przedstawienie kazusu o wysokim poziomie 

merytorycznym. 

 

Wystawienie ocen końcowych i dokonanie wpisów zaliczenia przedmiotu nastąpi pod 

koniec ostatnich zajęć dydaktycznych. 

 

Kontakt z prowadzącym: piotr.wierzbicki@prawo.uni.wroc.pl 

 

Dyżury konsultacyjne: - zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na internetowej 

stronie wydziałowej prowadzącego, 

 - okazja do uzupełnienia wiedzy, zgłaszania wątpliwości 

odnośnie zagadnień omawianych na zajęciach, 

 - wskazane jest uprzednie zgłoszenie przez studenta drogą  

e-mailową zamiaru oraz celu przybycia na konsultacje. 
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