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1. Obecność na zajęciach 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność na 

zajęciach w ciągu semestru. Każda kolejna nieobecność musi zostać przez studenta 

zaliczona na najbliższych konsultacjach prowadzącego, następujących po zajęciach, 

na których student był nieobecny. Zaliczenie nieobecności na konsultacjach odbywa się 

poprzez ustną odpowiedź z materiału zrealizowanego na zajęciach. Brak zaliczenia 

nieobecności na konsultacjach, skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia  

z przedmiotu. Spóźnienie na zajęcia ponad 15 minut traktowane jest jak nieobecność na 

zajęciach. 

 

2. Organizacja zajęć 

Obowiązkowo na każdych zajęciach student powinien posiadać aktualny Kodeks spółek 

handlowych oraz Kodeks cywilny (forma dowolna). Z uwagi na charakter zajęć, na 

bieżąco będzie podlegać ocenie przygotowanie studenta oraz jego praca na zajęciach. 

W szczególności prowadzący zastrzega możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu 

dotychczas zrealizowanego materiału, w szczególności poprzez odpowiedź ustną bądź 

pisemną. W sytuacji uzyskania oceny niedostatecznej student obowiązany jest do 

poprawy oceny na konsultacjach. Brak zaliczenia w tym zakresie wyłącza możliwość 

uzyskania pozytywnej oceny końcowej.   

 

3. Kolokwium zaliczeniowe 

Aby podejść́ do końcowego kolokwium zaliczeniowego konieczne jest odrobienie do 

dnia kolokwium z pozytywnym wynikiem wszystkich wykraczających ponad 1 

nieobecność́ zajęć́. Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w terminie wynikającym z 

programu ćwiczeń. Przewiduje się kolokwium w formie testu. Test będzie obejmować 

50 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź student może otrzymać 

1 pkt. Na kolokwium zostało przewidziane 50 minut. Aby uzyskać ocenę pozytywną z 
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kolokwium, student winien uzyskać́ co najmniej 51% z możliwej do zdobycia liczby 

punktów w celu zaliczenia przedmiotu. 

 

W przypadku niezaliczenia kolokwium, poprawa odbędzie się także w formie pisemnej. 

Odbędzie się tylko jeden termin poprawy. Poprawie podlegają wyłącznie oceny 

niedostateczne.  

Nieuzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium skutkować będzie oceną niedostateczną 

z przedmiotu.  

 

4. Ocena końcowa  

Na ocenę końcową składa się: ocena z kolokwium zaliczeniowego, aktywność na 

zajęciach, ocena przygotowania studenta do zajęć. Aby uzyskać pozytywną ocenę z 

przedmiotu należy uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium zaliczeniowego. 

Prowadzący zastrzega możliwość zwolnienia z pisania kolokwium zaliczeniowego osób 

wyróżniających się aktywnością na zajęciach. 

 

5. Konsultacje 

Aktualne terminy konsultacji są opublikowane na stronie www.prawo.uni.wroc.pl    

 

Ze względów organizacyjnych, przed przyjściem na konsultacje uprzejmie proszę o  

e-mailowe zapowiedzenie swojej wizyty wraz z informacją o zakresie merytorycznym, 

który chcą Państwo omówić. 

 

 

W sprawach nieuregulowanych powyżej prowadzący zastrzega możliwość podjęcia 

indywidualnej decyzji. 
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