
L. p. Przedmiot Forma zaliczenia Prowadzący
Metoda egzaminu w 

porównaniu z sylabusem
Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1
Prawo cywilne z umowami 

w administracji
Egzamin dr Marek Stawecki

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem 
n.d

2
Konstytucyjny system 

organów państwowych
Egzamin dr Ewa Milczarek

zmiana  - z egzaminu 

pisemnego na pracę pisemną

Warunkiem zaliczenia jest praca pisemna z tematyki związanej z treściami 

programowymi z wykładu (do wyboru 3 tematy) Praca nie może przekraczać 10 

stron wydruku komputerowego formatu A4 -5.0 bardzo dobry (bdb) - wybitne 

osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów, -4.5 dobry 

plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami, -4.0 dobry (db) - 

generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami, -3.5 dostateczny plus (dst+) - 

zadowalający, ale ze znaczącymi brakami, -3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia 

minimalne kryteria, -2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych 

kryteriów; punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość 

materiału.
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L. p. Przedmiot Forma zaliczenia Prowadzący
Metoda egzaminu w 

porównaniu z sylabusem
Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Prawo administracyjne Egzamin

dr hab. prof. US 

Aleksandra Monarcha-

Matlak

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem 
n.d

2
Prawo międzynarodowe 

publiczne
Egzamin

dr hab. prof. US Wojciech 

Staszewski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem 
n.d

3
Prawo pracy i prawo 

urzędnicze pbl
Egzamin  dr Sławomir Driczinski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem 
n.d

4
Ustrój samorządu 

terytorialnego
Egzamin dr Adrianna Ogonowska

zmiana ze sprawdzianu 

prezentację

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pozytywnych wyników sprawdzianów	Zaliczenie 

ćwiczeń odbywa się poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej. 

Prezentacja stanowi przedstawienie zagadnienia problemowego pojawiającego 

się w orzecznictwie sądów administracyjnych.  

Student przedstawia argumentacją prawną dotyczącą przygotowanego stanu 

faktycznego. Następnie z kilku wariantów przedstawia swoją propozycję 

rozwiązania problemu.  

 

 Ocena dostateczna: prezentacja spełnia minimalne kryteria, 

Ocena dostateczna plus: prezentacja zadowalająca, ale ze znaczącymi brakami, 

 Ocena dobra: generalnie solidna prezentacja z zauważalnymi błędami, 

 Ocena dobra plus: prezentacja powyżej średniego standardu - z pewnymi 

błędami, 

 Ocena bardzo dobra: wybitna prezentacja z dopuszczeniem jedynie 

drugorzędnych błędów. 
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L. p. Przedmiot Forma zaliczenia Prowadzący
Metoda egzaminu w 

porównaniu z sylabusem
Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Legislacja administracyjna Egzamin
dr hab. prof. US Agnieszka 

Agnieszka Choduń

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem 
n.d

2
Postępowanie egzekucyjne 

w administracji
Egzamin dr Przemysław Kledzik

zmiana - z egzaminu 

pisemnego na pracę 

pisemną/esej/recenzję

Podstawę zaliczenia stanowić będzie praca pisemna przygotowywana 

jednoosobowo na wybrany temat spośród podanej studentom 16.03.2020 r. 

listy tematów lub w zespole na temat zgłoszony i zatwierdzony przez 

prowadzącego.
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