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1. Studenci są zobligowani do sprawdzania ogłoszeń prowadzącego na jego stronie 

wydziałowej (http://prawo.uni.wroc.pl/user/15674) 

  

2.1. Na każdych zajęciach przeprowadzane jest kartkówka dot. zagadnień poruszanych na 

zajęciach poprzednich.   

2.2. W przypadku dwóch zajęć przypadających w jednym dniu, na kolejnych zajęciach 

przeprowadza się dwie osobne kartkówki dot. tematów poruszanych odpowiednio na 

pierwszych i drugich zajęciach.   

2.3. Kartkówka może przybrać formę dowolną (pytań otwartych lub zamkniętych 

jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru). Forma kartkówki nie jest wcześniej znana grupie. 

2.4. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać na kartkówce wynosi 10. Na niektórych 

kartkówkach będzie również zadawane pytanie dodatkowe, za które będzie można uzyskać 

dodatkowe 2 punkty.  

2.5. Kartkówkę uznaje się za zaliczoną, jeżeli student uzyskał co najmniej 5 punktów (50% 

ogólnej liczby punktów).  

2.6. Niezaliczenie kolokwium oraz nieobecność na nim należy zaliczyć poprzez udanie się na 

najbliższe konsultacje prowadzącego w terminach wskazanych na stronie wydziału. Zaliczenie 

przybiera formę ustną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania oraz rozmowie na temat 

związany z problematyką, do której odnosiło się niezaliczone kolokwium. Prowadzący ocenia 

odpowiedź ustną, podobnie jak kartkówkę, w skali od 0 do 10 punktów. Za zaliczoną uznaje 

się odpowiedź ustną, która uzyskała co najmniej 5 punktów.  

2.7. Nieusprawiedliwiona nieobecność na najbliższych konsultacjach w sytuacji, o której mowa 

w pkt 2.6, skutkować może obowiązkiem zaliczenia dodatkowej partii materiału.  

 

3.1. Po każdych zajęciach zadawany jest kazus, który należy przygotować samodzielnie w 

domu. 

3.2. Rozwiązanie kazusu należy dostarczyć prowadzącemu na kolejnych zajęciach. W 

przypadku nieobecności możliwe jest przesłanie rozwiązania drogą e-mailową, najpóźniej do 

godziny rozpoczęcia zajęć, na których jest się nieobecnym. 

3.3 Kazus oceniany jest w skali 0-5 punktów. 

 

http://prawo.uni.wroc.pl/user/15674


4.1. Suma punktów uzyskanych z kartkówek i kazusów stanowi podstawę oceny semestralnej 

według następującego schematu:  

  

40% – 50% – 3 (dostateczny)  

51% – 60% – 3+ (dostateczny +)  

61% – 70% – 4 (dobry) 

71% – 84% – 4+ (dobry +) 

85% – 100% – 5 (bardzo dobry) 

 

4.2. Uzyskanie dodatkowych punktów będzie możliwe w formie dodatkowego zadania 

pisemnego, którego szczegóły zostaną podane przez prowadzącego w trakcie semestru. 

4.3. Ocena obliczona według powyższych zasad nie podlega poprawie.  

  

5.1. Prowadzący stosuje nagrody (w postaci „plusów”) i sankcje (w postaci „minusów”).  

5.2. „Plusy” przyznawane są w szczególności za aktywność na zajęciach.  

5.3. „Minusy” są przyznawane w szczególności za spóźnienia.  

5.4. Wpływ „plusów” i „minusów” na ostateczną ocenę jest ustalany w każdym przypadku 

indywidualnie. Prowadzący może nie uwzględnić „plusów” i „minusów” przy ustalaniu oceny 

końcowej.  

    


