
L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z oceną w porównaniu 

z sylabusem
Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1.
Orzecznictwo sadów polskich i TS 

UE w sprawach gospodarczych
zo

gr. 1 – dr Bogna 

Baczyńska

2

Podstawy międzynarodowego i 

wspólnotowego prawa 

podatkowego (cw)

zo
gr. 1 – mgr Dominika 

Wróblewska

zmiana formy zaliczenia z obecności, 

aktywności i  kolokwium na aktywność, 

przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

oraz kolokwium ustne

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności, 

przygotowania prezentacji multimedialnej oraz pozytywnego 

wyniku jednego kolokwium ustnego, które odbędzie się w formie 

wideokonferencji zorganizowanej za pośrednictwem programu 

Microsoft Teams. W czasie kolokwium każdy ze studentów rozwiąże 

3 kazusy.

3 Prawo celne (w) zo
dr hab. prof. US  

Krystyna Nizioł

zmiana kolokwium na przygotowanie eseju 

przez studenta

Zaliczenie odbywa sie na podstawie przygotowanego przez 

studenta eseju na jeden z trzech tematów wybranych wykładowcę i 

przesłanie go w wersji elektronicznej. Zaproponowane tematy eseju 

obejmują tematy ujęte w sylabusie i wymagają od studenta 

znajomości aktów prawnych dotyczących prawa celnego oraz 

zalecanej literatury. Ocena końcowa jest ustalana na postawie 

oceny wystawionej za przygotowany esej. Ocena końcowa jest 

ustalana na podstawie łącznej liczby pkt uzyskanych za projekt (po 

10 pkt za oryginalność, wartość merytoryczną, wnioski końcowe): 

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.

4 Seminarium zo

5

Podstawy międzynarodowego i 

wspólnotowego prawa 

podatkowego (w)

zo dr Ewa Kowalewska
zmiana egzaminu pisemnego ( 5 kazusów) 

na egzamin ustny (rozwiązanie kazusów)

Zalicznie odbywa się na podstawie rozwiązywanie kazusów, w 

formie ustnej odpowiedzi, z wykorzystaniem kamery
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1. Warsztaty podatkowe (cw) zo
prof. Katarzyna 

Święch-Kujawska
bez zmian - zgodnie z Sylabusem n.d.
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