
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 bankowe Egzamin
prof. dr hab. 

Zbigniew Ofiarski

bez zmian-zgodnie z 

sylabusem
n.d

3 Prawo karne skarbowe Egzamin
dr Małgorzata 

Żbikowska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Zmienia się 

forma

Test w formie online – za pośrednictwem aplikacji 

microsoft forms. Test będzie składał się z 20 pytań 

(pytania zamknięte i otwarte). Zaliczenie – od 11 

pytań poprawnych. Dokładny termin egzaminu 

zostanie podany w późniejszym czasie. Wszystkie 

osoby otrzymają link do testu, który będzie aktualny 

wyłącznie określonego dnia w określonej godzinie.
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4
Przygotowywanie i finansowanie 

projektów Unii Europejskiej
Egzamin

dr hab. Krystyna Nizioł, 

prof. US

zmiana - ze 

sprawdzianu/pracy 

pisemnej/zajęć 

praktycznych na projekt

Przygotowanie projektu dotyczącego programów 

strukturalnych UE przez studentów w grupach i 

przesłanie go w wersji elektronicznej. Ocena końcowa 

jest ustalana na postawie oceny wystawionej za 

przygotowany projekt. Ocena końcowa jest ustalana 

na podstawie łącznej liczby pkt uzyskanych za projekt 

(po 10 pkt za oryginalność, wartość merytoryczną, 

stronę formalną): 28-30 pkt - bdb, 25-27 pkt –db+, 22-

24 pkt – db 19-21 pkt – dst+ 16-18 pkt – dst 15 pkt i 

mniej – nast.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda egzaminu w 

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

1
Postępowanie sądowo-

administracyjne
Egzamin

dr Przemysław 

Kledzik

zmiana z egzaminu 

pisemnego na pracę 

pisemną/esej/recenzję

Praca pisemna/esej/recenzja .  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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