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1. Obecność na zajęciach.  
 
Student ma prawo do 1 nieobecności. W przypadku przekroczenia liczby dopuszczalnych 
nieobecności student obowiązany jest je zaliczyć na konsultacjach, w terminie dwóch 
tygodni od dnia, w którym odbyły się zajęcia, które student opuścił. Termin ten może zostać 
jednak przywrócony w przypadku przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego lub 
innego dokumentu potwierdzającego przedstawioną przez Studenta przyczynę niemożności 
uczestnictwa w zajęciach i wywiązania się z obowiązku  zaliczenia nieobecności 
w powyższym terminie.  
Forma zaliczenia nieobecności: odpowiedź ustna. 
Zakres: zagadnienia omówione na danych zajęciach, poszerzone o informacje znajdujące się 
w ustawach oraz w zalecanym przez prowadzącego podręczniku, a także zagadnienia  
nieomówione na danych zajęciach, ujęte w harmonogramie dot. danych zajęć 
zamieszczonym na  stronie osobistej prowadzącego. 
 
Nieobecność na zajęciach, w czasie których odbyła się kartkówka skutkuje niezaliczeniem 
kartkówki. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, w czasie których odbyło się kolokwium 
zaliczeniowe skutkuje oceną negatywną z pierwszego terminu kolokwium zaliczeniowego.  
 
2. Osiągnięcie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 
 
Kolokwium odbędzie się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, najpóźniej na 
ostatnich zajęciach.  
Forma: pisemna. 5 pytań opisowych. Czas: 50 minut. 
Podczas przeprowadzanego kolokwium nie wolno korzystać z żadnych pomocy 
dydaktycznych. 
Zakres: zagadnienia omówione na zajęciach, poszerzone o informacje znajdujące się 
w ustawach oraz w zalecanym przez prowadzącego podręczniku, a także zagadnienia 
nieomówione na zajęciach, ujęte w harmonogramie zajęć zamieszczonym na stronie 
osobistej prowadzącego. 
 
Oceny z kolokwium podlegają jednorazowej poprawie w formie i terminie wyznaczonym 
przez prowadzącego. 
 
3. Zaliczenie kartkówek przeprowadzonych na zajęciach. 
 
Na każdych zajęciach przewidziana jest kartkówka. 
Forma: pisemna. 3 pytania opisowe. Czas: 15 minut. 
Podczas przeprowadzanej kartkówki nie wolno korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych. 



Zakres: zagadnienia omówione na zajęciach bezpośrednio poprzedzających kartkówkę, 
poszerzone o informacje znajdujące się w zalecanym przez prowadzącego podręczniku oraz 
zagadnienia nieomówione na zajęciach, ujęte w harmonogramie dot. zajęć bezpośrednio 
poprzedzających kartkówkę, zamieszczonym na stronie osobistej prowadzącego. 
 
Z kartkówki uzyskuje się zaliczenie. Niezaliczona kartkówka podlega poprawie na 
konsultacjach w terminie 2 tygodni od dnia, w którym odbyły się zajęcia, na których 
przeprowadzono kartkówkę. 
Termin ten może zostać jednak przywrócony w przypadku przedstawienia stosownego 
zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego przedstawioną przez 
Studenta przyczynę niemożności uczestnictwa w zajęciach i wywiązania się z obowiązku  
zaliczenia nieobecności w powyższym terminie.  
Forma poprawy kartkówki: odpowiedź ustna. 
 
4. Aktywność na zajęciach.  
 
Student, który wyróżnia sią aktywnością na danych zajęciach, może otrzymać + z danych 
zajęć. 
Za każde trzy +, ocena końcowa z przedmiotu ulega podwyższeniu o 0,5 stopnia. Nie 
wyłącza to obowiązku spełnienia przez studenta pozostałych zasad zaliczenia ćwiczeń, 
w szczególności uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 
 
	  


