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A. Obecność na zajęciach 

 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zajęcia odbywają się w terminach wskazanych 

w systemie USOS. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. 

Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność musi być zaliczona w trakcie konsultacji 

poprzez ustną odpowiedź na pytania zadane przez prowadzącego z materiału omawianego na 

zajęciach, których dana nieobecność dotyczy. Nieobecność należy zaliczyć do końca semestru 

(zamknięcia protokołów USOS). W przypadku trzech kolejno występujących po sobie 

nieusprawiedliwionych nieobecnościach prowadzący zajęcia zobowiązany będzie dostarczyć 

do dziekanatu listę osób nieobecnych wraz z numerami albumu. Ww. informacja może 

stanowić podstawę do skreślenia studenta z listy studentów (zob. Zarządzenie Dziekana 

WPAiE UWr nr 18/2017). Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut będzie traktowane jak 

nieobecność. 

 

B. Ocena końcowa 

 

Ocena końcowa będzie średnią oceny za I semestr (40%) i oceny za II semestr (60%). 

 

Na ocenę za semestr zimowy składać się będą następujące elementy: 

a) kolokwium pisemne. 

 

Na ocenę za semestr letni składać się będą następujące elementy: 

a) kolokwium pisemne – 60% 



b) kartkówka – 25% 

c) praca pisemna (wniosek dowodowy) – 15% 

 

Ocena semestralna i końcowa będą ustalone wg następującej skali: 

2,0 – 2,99 ndst (2,0)  

3,0 – 3,24 dst (3,0) 

3,25 – 3,74 dst+ (3,5) 

3,75 – 4,24 db (4,0) 

4,25 – 4,74 db+ (4,5) 

4,75 – 5,0 bdb (5,0) 

 

Kolokwium: 

W ciągu roku akademickiego przeprowadzone zostaną dwa kolokwia w formie pisemnej 

odpowiedzi. Pierwsze odbędzie się w dniu 25 stycznia 2020 r. Drugie kolokwium odbędzie 

się przed zakończeniem drugiego semestru, w terminie podanym najpóźniej na 3 zajęciach 

w semestrze letnim. Zakres materiału zostanie szczegółowo podany przez prowadzącego 

najpóźniej na 4 zajęciach w semestrze. 

 

Kolokwium składać będzie się z trzech części: 

a. części testowa (20 pytań, test jednokrotnego wyboru, cztery warianty odpowiedzi, za każdą 

poprawną odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt) 

 

b. 4 krótkie pytania otwarte (za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytanie 

można zdobyć łącznie 10 punktów – 2-3 punkty za każde pytanie) 

 

c. dłuższe pytanie opisowe – łącznie nie więcej niż 10 punktów 

 

Kolokwium trwa od 60 do 90 minut. Przy ocenie odpowiedzi brane będą pod uwagę 

następujące elementy: merytoryczna poprawność odpowiedzi, znajomość treści aktów 

prawnych, orzecznictwa i poglądów doktryny. 

 

Ocena końcowa z kolokwium będzie ustalona wg następującej skali: 

0-23,5 pkt – ndst (2,0) 

24-27,5 pkt – dst (3,0) 



28-31,5 pkt – dst+ (3,5) 

32-35,5 pkt – db (4,0) 

36-37,5 pkt – db+ (4,5) 

38-40 pkt – bdb (5,0) 

 

W wypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na 

pierwszym terminie kolokwium dopuszcza się przystąpienie (jeden raz) do kolokwium 

w terminie konsultacji lub terminie wyznaczonym przez prowadzącego na zasadach 

przewidzianych dla przeprowadzenia kolokwium. Ocena z kolokwium stanowi średnią 

arytmetyczną oceny niedostatecznej i oceny uzyskanej w drugim terminie. 

 

Niezaliczenie kolokwium skutkuje oceną niedostateczną za dany semestr niezależnie od 

pozostałej aktywności studenta na zajęciach. Niezaliczenie semestru zimowego nie jest 

równoznaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej na koniec roku. Istnieje możliwość 

uzupełnienia braków w semestrze letnim i uzyskania pozytywnej oceny końcowej. 

 

Dyskusja: 

Za szczególne zaangażowanie w toku dyskusji, polegające na zabieraniu głosu w sposób 

merytoryczny, klarownym formułowaniu swoich wypowiedzi, dbałości o poprawność 

językową i stylistyczną wypowiedzi, okazywaniu szacunku innym uczestnikom dyskusji lub 

udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego, sformułowanej zgodnie z ww. 

wymogami, studentowi przyznaje się „+”. Z każde 3 „plusy” prowadzący podwyższa ocenę 

semestralną o 0,5 stopnia. 

 

Kartkówka: 

Kartkówka zostanie przeprowadzona w formie przewidzianej dla pisemnego kolokwium 

z następującymi zmianami – 10 pytań testowych (maksymalnie 10 punktów), 2 krótkie 

pytanie otwarte (2 x 2 punkty), 1 dłuższe pytanie opisowe (maksymalnie 6 punktów) – łącznie 

20 punktów do zdobycia. 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie ocen pozytywnych z dwóch kolokwiów, 

kartkówki oraz uzyskanie oceny pozytywnej z pracy pisemnej. 

 

 



C. Uwagi dodatkowe:  

 

Wszelkie przypadki niesamodzielnej pracy na zajęciach, w tym w szczególności podczas 

kolokwium, kartkówek, przygotowania pracy pisemnej będą skutkowały złożeniem wniosku 

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.  

 

 

Forma kontaktu z prowadzącym:  

e-mail: anna.dzieciolowska@uwr.edu.pl 

 

Konsultacje: 

 

Konsultacje odbywają się w terminach wskazanych na stronie osobistej prowadzącego, 

w pok. 516 A. O ewentualnych zmianach godzin i terminów konsultacji prowadzący 

każdorazowo będzie informował poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie wydziałowej. 

Konsultacje prowadzącego są przeznaczone na poprawę ocen niedostatecznych przez 

studentów, wyjaśnienie problematycznych zagadnień, a także na omówienie kwestii 

związanych z zajęciami. 
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