
PRACA PISEMNA 

Jednym z elementów składowych oceny za semestr zimowy jest ocena uzyskana za 

przygotowanie pracy pisemnej na wybrany przez studenta temat z listy udostępnionej przez 

prowadzącego. Każdy student powinien przygotować esej na inny temat. Praca powinna być 

napisana w wersji elektronicznej i przesłana prowadzącemu na wydziałowy adres e-mailowy 

(blazej.boch@uwr.edu.pl) do dnia 5 stycznia 2020r., godzina 23.59. 

 

WYMOGI 

Praca pisemna winna być napisana w sposób estetyczny i poprawnie merytoryczny, tj. z 

zastosowaniem właściwej terminologii prawniczej. Wymogi formalne: czcionka Times New 

Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany. W lewym górnym rogu należy napisać imię, 

nazwisko, tryb studiów i grupę ćwiczeniową oraz numer albumu. Pod spodem należy zrobić 

2-3 wiersze przerwy i na środku pogrubionymi literami wpisać wybrany temat. Na końcu 

pracy należy załączyć bibliografię (wykaz źródeł, z których Państwo skorzystali – 

podręczniki, artykuły naukowe, glosy, orzeczenia, etc.). Strony winny być ponumerowane.  

Pracę pisemną należy przesłać w formacie .pdf! 

Braki formalne i brak estetyki będą negatywnie wpływać na ocenę pracy. 

Napisanie pracy pisemnej wymaga wizyty w czytelni i skorzystania ze specjalistycznej 

literatury. Sugeruje się, żeby w pracy znalazły się przypisy, przede wszystkim w sytuacji, gdy 

przywoływany jest cytat. Wszelkie przypadki niesamodzielnego napisania pracy będą 

skutkowały wystawianiem oceny niedostatecznej (2,0) oraz złożeniem wniosku o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego wobec studenta. 

Objętość pracy: od 3 do 5 stron A4 (optymalnie), przy czym 3 strony to ilość minimalna. 

W przypadku, gdy objętość pracy przekroczy 5 stron, nie będzie to miało negatywnego 

wpływu na ocenę. Bibliografia nie wlicza się do objętości pracy. 

Każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia (nadesłanie pracy po terminie) będzie skutkował 

obniżeniem oceny za pracę pisemną o pół stopnia (0,5). Prace nadesłane po dniu 02.02.2020r. 

nie będą oceniane. 

Prace nie na temat ocenione będą na ocenę niedostateczną (2,0).  

W przypadku, gdy student nie nadeśle pracy pisemnej do dnia 02.02.2020r. nie otrzyma za 

nią żadnej oceny, a do średniej ocen za semestr zimowy ocena za pracę będzie liczona jako 

„0”.  
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