
L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda egzaminu w porównaniu z 

sylabusem
Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Prawo Unii Europejskiej Egzamin dr Ewa Milczarek
zmiana - egzamin pisemny na praca 

pisemna

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 

2
Prawo gospodarcze 

publiczne
Egzamin dr Marzena Radziun brak zmian - zgodnie z sylabusem n. d. 

3 Prawo administracyjne Egzamin dr Łukasz Dubiński
pozostawienie jedynie formy egzaminu 

pismengeo (rezygnacja z formy ustnej)

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru za 

pośrednictwem Microsoft Teams.  20 pytań 19-20 pkt - 5 18 pkt - 4+ 15-

16 pkt - 4 14 pkt - 3+ 12 - 13 pkt - 3

WSKAZANIE METOD I FORM EGZAMINÓW NA KIERUNKU EKONOMICZNO-PRAWNY I STOPNIA W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO - 

R.A. 2019/2020 SEMESTR LETNI

WYKAZ EGZAMINÓW SESJA LETNIA - I rok EKONOMICZNO-PRAWNY I ST. 2019/2020 - studia stacjonarne



L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda egzaminu w porównaniu z 

sylabusem
Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Prawo karne skarbowe Egzamin dr Mateusz Tomczyk

bez zmian - zgodnie z sylabusem. 

Uszczegółowieniu podlega opis metod 

(form)

Egzamin - test jednokrotnego wyboru – test będzie polegał na 

udostępnieniu studentom pytań z trzema propozycjami odpowiedzi (a, b, 

c). Test obejmuje 15 pytań. Pytania będą generowane w systemie (do 

ustalenia w jakim). Student będzie miał przewidziany czas na rozwiązania 

każdego pytania (np.: 3 min). Potem pytanie zniknie, bez możliwości 

powrotu do pytania. Studenci będą pisali w tym samym czasie, a pytania 

będą tak generowane, aby w tej samej minucie każdy student miał inne 

pytanie (aby uniknąć sytuacji, w której mogliby konsultować pytania w 

czasie rzeczywistym miedzy sobą, bowiem każdy będzie zajęty próbą 

udzielenia odpowiedzi na własne, co zminimalizuje przynajmniej ryzyko 

„współpracy”). Zasady oceniania testu są następujące:

15 pkt - ocena bardzo dobry

14 pkt - ocena dobry plus

12-13 pkt - ocena dobry

10-11 pkt - ocena dostateczny plus

9 pkt - ocena dostateczny

poniżej 9 pkt - ocena niedostateczna

Student, który uzyska ocenę bardzo dobry z ćwiczeń ma prawo do tzw. 

premii, tj. podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu, odpowiednio, z 

oceny dostateczny do oceny dostateczny plus, z oceny dostateczny plus 

do oceny dobry, z oceny dobry lub dobry plus do oceny bardzo dobry.

2 Prawo podatkowe Egzamin
prof. dr hab. 

Zbigniew Ofiarski
bez zmian- zgodnie z sylabusem n. d. 
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egzamin - jedynie prowadzący z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

WYKAZ EGZAMINÓW SESJA LETNIA - II rok EKONOMICZNO-PRAWNY I ST.  2019/2020  - studia stacjonarne

WYKAZ EGZAMINÓW SESJA letnia - III rok EKONOMICZNO-PRAWNY I ST. 2019/2020  - studia stacjonarne


