
L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z 

oceną w porównaniu 

z sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1
Informatization of 

Civil Procedure
ZO

dr Karolina 

Ziemianin

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

2

Informatyzacja 

wymiaru 

sprawiedliwości

ZO
dr Aleksandra 

Klich

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Zaliczenie na ocenę (sprawdzian) w formie testowej (100% oceny końcowej z 

przedmiotu):

Na ocenę 3,0 - od 50 % prawidłowych odpowiedzi

Na ocenę 3,5 - od 65 %

Na ocenę 4,0 - od 75 %

Na ocenę 4,5 - od 85 %

Na ocenę 5,0 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu:

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Test będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Teams i programu FORMS. 

Studenci będą mieli uruchomiony test w konkretnie określonym dniu i czasie, test 

będzie sformułowany w taki sposób, ze każdy ze studentów będzie miał losową 

kolejność przydzielonych pytań z puli ogólnej.  

3
Legislacja 

międzynarodowa
ZO

dr hab. prof. US 

Wojciech 

Staszewski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Sprawdzian – test jednokrotnego wyboru oraz pytania na uzupełnienie Zajęcia 

praktyczne (weryfikacja przez obserwację) 

WSKAZANIE METOD I FORM ZALICZEŃ Z OCENĄ NA KIERUNKU PRAWO - STUDIA STACJONARNE W CZASIE 

NAUCZANIA ZDALNEGO - R.A. 2019/2020 SEMESTR LETNI 

WYKAZ ZALICZEŃ Z OCENĄ I rok PRAWO 2019/2020 - STUDIA STACJONARNE



4a
gr. 1 mgr Jędrzej 

Gryko

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium jest w formie pisemnej (zadania lub pytania teoretyczne). Kolokwium 

oceniane jest następująco: 4 punkty - ocena bardzo dobra; 3,75 - ocena bardzo dobra, 

3,5 - ocena dobra plus, 3,25 - ocena dobra, 3,0 - ocena dobra, 2,75 - ocena 

dostateczna plus, 2,5 - ocena dostateczna, 2,25 - ocena dostateczna, poniżej 2,25 - 

ocena niedostateczna Forma zaliczenia taka sama, jak przewidziana sylabusem 

(kolokwium w formie pisemnej), ale realizowana zdalnie przez Microsoft Teams.

4b
 gr. 2, 3 dr 

Karolina Gmerek

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

4c

 gr. 4,5,6 dr hab. 

prof. US Olgierd 

Bogucki

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

5
Podstawy retoryki i 

erystyki
ZO

dr hab. prof. US 

Agnieszka 

Choduń

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

6 Prawo rzymskie ZO
 dr Radosław 

Zych

zmiana - zamiast 

Kolokwium Test

Test wielokrotnego wyboru z zakresu wszystkich cazusów i zagadnień dotyczących 

rzymskiego prawa rzeczowego. (Oświadczam wg stanu na dzień 9.04.2020, kiedy to 

wiem o tym, że powierzono mi prowadzenie zajęć w zastępstwie do końca kwietnia). 

7

Sytuacja prawna 

osób z 

niepełnosprawnością

ZO

dr hab. prof. US 

Marek 

Andrzejewski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

Logika prawnicza ZO



8
Podstawy 

przedsiębiorczości
ZO

dr Radek 

Wasilewski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Sprawdzian pisemny (zdalny) - polegający na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania 

otwarte.Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 16 pkt. 

Student może otrzymaćza każde z pytań otwartych po 10 pkt.Ocenę stanowi łączna 

liczba punktów uzyskanych przez studenta ze sprawdzianu, zgodnie zponiższą skalą 

punktową:-28-30 pkt - ocena bardzo dobra,-25-27 pkt - ocena dobry plus,-22-24 pkt - 

ocena dobra,-19-21 pkt - ocena dostateczna plus,-16-18 pkt - ocena dostateczna,- 15 

pkt i mniej - ocena niedostateczna.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z 

oceną w porównaniu 

z sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1a

gr. 1 -   mgr  

Monika 

Niedźwiecka               

1b
  gr. 2, 3 -mgr 

Grzegorz Lipiński

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

1c

gr. 4,5 - dr 

Mariusz 

Nawrocki

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium w formie testu w aplikacji Microsoft Forms, udostępnionego jako zadanie 

w aplikacji Microsoft Teams. Ocena z ćwiczeń: poniżej 50% punktów - 2,0 co najmniej 

50% punktów - 3,0 co najmniej 60% punktów - 3,5 co najmniej 70 % punktów - 4,0 co 

najmniej 80% punktów - 4,5 co najmniej 90% punktów - 5,0. Na ocenę z ćwiczeń 

składa się wynik z kolokwium w formie testu, obecność studenta na zajęciach oraz 

jego aktywny w nich udział.

2a

gr. 1,2,3 - dr 

Ewa 

Michałkiewicz-

Kądziela

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

2b
gr. 4 - dr Bogna 

Baczyńska

Prawo karne ZO

WYKAZ ZALICZEŃ Z OCENĄ II rok PRAWO 2019/2020 - STUDIA STACJONARNE

Prawo konstytucyjne ZO



2c
gr. 5 - mgr Kamil 

Dąbrowski

zmiana - zamiast 

Kolokwium Test

Zaliczenie na ocenę semestru letniego w formie testu jednokrotnego wyboru, 

obejmującego co najmniej 50 pytań. Tematyka testu obejmuje zagadnienia z prawa 

konstytucyjnego przerobione w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim. Za 

każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. Ocena z kolokwium zależy od 

ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą punktacją: poniżej 60 % - 2.0 

niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -punkty będzie, 

można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału 60%- 69% - 3.0 dostateczny 

(dst) - praca spełnia minimalne kryteria 70%- 74% - 3.5 dostateczny plus (dst+) - 

zadowalający, ale ze znaczącymi brakami 75%-84% - 4.0 dobry (db) - generalnie 

solidna praca z zauważalnymi błędami 85%-89% - 4.5 dobry plus (db+) - powyżej 

średniego standardu - z pewnymi błędami 90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry(bdb) - 

wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

3 Prawo rzeczowe ZO
mgr Krzysztof 

Kubasik

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Sprawdzian ustny (ćwiczenia) obejmuje rozwiązanie 1 stanu faktycznego oraz 

odpowiedź na 3 pytania teoretyczne. Dodatkowy wpływ na ocenę ̨ma również ̇

aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych. Sprawdzian przeprowadzony przy 

pomocy środków porozumieniami na odległość (TEAMS) Alternatywnie: test 

jednokrotnego wyboru, obejmujący 30 pytań, rozwiązywany zdalnie przy pomocy (w 

zależności od dysponowania odpowiednimi środkami technicznymi). Dodatkowy 

wpływ na ocenę ̨ma również ̇aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych. Oceny: 15-

18 pkt – dostateczny 19-21 pkt – dostateczny plus 22-24 pkt – dobry 25-27 pkt – dobry 

plus 28-30 pkt – bardzo dobry

4a

dr hab. prof. US  

Agnieszka 

Choduń

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

4b ZO
 dr Karolina 

Gmerek

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

Prawo konstytucyjne ZO

Przedmiot do 

wyboru - 

Komunikacja prawna 

i prawnicza



5

Przedmiot do 

wyboru - System 

pomocy prawnej w 

sprawach cywilnych

ZO
dr Aleksandra 

Klich

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Zaliczenie na ocenę (sprawdzian) w formie testowej (100% oceny końcowej z 

przedmiotu):

Na ocenę 3,0 - od 50 % prawidłowych odpowiedzi

Na ocenę 3,5 - od 65 %

Na ocenę 4,0 - od 75 %

Na ocenę 4,5 - od 85 %

Na ocenę 5,0 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu:

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Test będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Teams i programu FORMS. 

Studenci będą mieli uruchomiony test w konkretnie określonym dniu i czasie, test 

będzie sformułowany w taki sposób, ze każdy ze studentów będzie miał losową 

kolejność przydzielonych pytań z puli ogólnej.

6a

gr. 1,2,3 - mgr 

Dominika 

Skoczylas

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

zaliczenie pisemne ćwiczeń z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams Ćwiczenia w 

semestrze letnim kończy zaliczenie na ocenę. Zaliczenie na ocenę odbywa się w formie 

kolokwium (w zależności od możliwości zastosowania aplikacji Microsoft Teams: test 

wyboru, zadania na uzupełnienie wyrazu/wyrażenia w tekście, pytania otwarte) 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia 

ćwiczeń po semestrze zimowym i semestrze letnim. Warunki zaliczenia ćwiczeń - 

ocena dostateczna- od 60%, - ocena dostateczna plus- od 70%, - ocena dobra- od 80%, 

- ocena dobra plus- od 90%, - ocena bardzo dobra- 100%.

6b
gr. 4,5 - dr Agata 

Pyrzyńska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w systemie Microsoft 

Office (test w aplikacji Forms)

7a
gr. 1,3,4 - mgr 

Izabela Grzesik

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

7b
gr. 2,4,5 - mgr 

Krystyna Sobczak

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

Prawo 

administracyjne
ZO

Język angielski ZO



8 Język niemiecki ZO

gr. 1 - mgr 

Kajetana Gutt-

Jakubiak

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczeni z 

oceną w porównaniu 

z sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1
Etyka zawodów 

prawniczych
ZO dr Beata Kanarek

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

2a
gr. 1,3,4,5 – dr 

Marta Jasińska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń w systemie zdalnym jest przygotowanie przez studenta 

co najmniej jednego pisma procesowego (np. akt oskarżenia), aktywne uczestnictwo 

podczas zajęć polegające na rozwiązywaniu stanów faktycznych przedstawionych 

przez prowadzącego. Ponadto przystąpienie do sprawdzianu – w formie testu 

jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Przy wystawianiu oceny brana 

jest pod uwagę następująca punktacja:20 (100%) -19 (91%) pkt - bardzo dobry18 

(90%) - 17 (81%) pkt - dobry plus16 (80%) - 15 (71%) pkt - dobry14 (70%)- 13 (61%) pkt 

- dostateczny plus12 (60%)pkt - dostateczny11 pkt (59%) i mniej - niedostateczny

WYKAZ ZALICZEŃ Z OCENĄ III rok PRAWO 2019/2020 - STUDIA STACJONARNE

Postępowanie karne ZO



2b

gr. 2, 6 – dr 

Mateusz 

Tomczyk

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium – test będzie polegał na udostępnieniu studentom pytań z trzema 

propozycjami odpowiedzi (a, b, c). 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”); Przy wystawianiu oceny brana jest pod uwagę następująca punktacja: 

100% - 91 % - bardzo dobry 90% - 81% - dobry plus 80% - 71% – dobry 70% - 61% - 

dostateczny plus 60% – dostateczny 59% i mniej - niedostateczny Projekt – każdy ze 

studentów ma zadane przygotować akt oskarżenia, bądź apelację wedle przepisów 

procedury karnej Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację) – w trakcie 

zajęć zdalnych studenci na bieżąco rozwiązują wespół z prowadzącym kazusy 

dotyczące procedury karnej (ocena ich aktywności). Projekt i zajęcia praktyczne w 

zależności od pozytywnych rezultatów mogą przyczynić się do podwyższenia oceny na 

kolokwium, a nawet względem osób wyróżniających się aktywnością w trakcie zajęć – 

spowodować wystawienie oceny bardzo dobrej z ćwiczeń.

3 Prawo pracy ZO

 gr. 1,2,3,4,5,6 

dr Sławomir 

Driczinski,

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

4 Teoria prawa ZO
gr. 1,2,3,4,5 - dr 

Maciej Kłodawski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

Postępowanie karne ZO



5a

gr. 1, 3 dr 

Szymon 

Słotwiński

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, z 

możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może maksymalnie 

otrzymać 20 pkt. Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów na 

teście, z zastrzeżeniem opisanej poniżej dodatkowej aktywności studenta na 

zajęciach:19 - 20 pkt - ocena 5,0; 17 – 18 pkt - ocena 4,5; 15 -16 pkt - ocena 4,0; 14 - 

15 pkt - ocena 3,5; 12 - 13 pkt - ocena 3,0; poniżej 12 pkt - ocena 2,0. Wpływ na ocenę 

z ćwiczeń może mieć aktywność Studenta podczas zajęć według następujący zasad: 1) 

rozwiązanie wszystkich obligatoryjnych zadań zleconych przez prowadzącego oraz 

prawidłowe wykonanie 4 fakultatywnych zadań zleconych przez prowadzącego 

oznacza zwolnienie z kolokwium z oceną 5,0 (bdb), 2) rozwiązanie wszystkich 

obligatoryjnych zadań zleconych przez prowadzącego oraz prawidłowe wykonanie 2-3 

fakultatywnych zadań zleconych przez prowadzącego oznacza podniesienie oceny z 

kolokwium o 0,5 stopnia.

5b
  gr. 2, 4, 6 – mgr 

Maria Wysocka

zmiana - 

Kolowium/Sprawdzian

/zajęcia praktyczne 

na Kolokwium/zajęcia 

praktyczne

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, z 

możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może otrzymać 

maksymalnie 20 pkt. Ocena z kolokwium uzależniona jest od ilości uzyskanych 

punktów na teście: 19 - 20 pkt - ocena 5,0; 17 – 18 pkt - ocena 4,5; 15 -16 pkt - ocena 

4,0; 14 - 15 pkt - ocena 3,5; 12 - 13 pkt - ocena 3,0; poniżej 12 pkt - ocena 2,0. 

Dodatkowy wpływ na ocenę ma również frekwencja na zajęciach oraz aktywne 

uczestnictwo w zajęciach.

5c

 gr. 5 – dr 

Michał 

Białkowski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, z 

możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może maksymalnie 

otrzymać 20 pkt. Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów na 

teście: 19 - 20 pkt - ocena 5,0; 17 – 18 pkt - ocena 4,5; 15 -16 pkt - ocena 4,0; 14 - 15 

pkt - ocena 3,5; 12 - 13 pkt - ocena 3,0; poniżej 12 pkt - ocena 2,0.

6a
gr. 1,3,6 - mgr 

Izabela Grzesik

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

6b
gr. 2,4,5 - mgr 

Krystyna Sobczak

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

6c

gr 7,8 - mgr 

Sylwia 

Nupryjonek

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
Egzamin ustny,sprawdzian,zajęcia praktyczne(weryfikacja przez obserwację)

Język angielski ZO

Prawo cywilne 

zobowiązania
ZO



7 Język niemiecki ZO

gr 1 - mgr 

Joanna 

Świątkowska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form) 

Praca pisemna, wypowiedź ustna, weryfikacja przez obserwację. Zaliczenie z oceną. 

Wymagana jest obecność na zajęciach. Ocena końcowa jest ustalana na podstawie 

ocen cząstkowych z prac pisemnych, wypowiedzi ustnej oraz aktywności na zajęciach.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z 

oceną w porównaniu 

z sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1a

gr. 1 – dr 

Magdalena 

Kowalewska-

Łukuć

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

1b
  gr. 2,3 - dr 

Paweł Leśniewski

zmiana - Sprawdzian 

na Praca pisemna 

/Esej

Praca pisemna (esej). Forma weryfikacji efektów kształcenia, dla zdalnej metody 

będzie przewidywała napisanie przez każdego studenta eseju związanego z 

przedmiotem kryminalistyki

2
Postępowanie 

cywilne (cw)
ZO

gr. 1,2,3,4,5,6 – 

mgr Michał 

Wojdała

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Analiza stanów faktycznych z dyskusją. Pisemne rozwiązanie stanu faktycznego w 

formie krótkiej opinii prawnej

WYKAZ ZALICZEŃ Z OCENĄ IV rok  PRAWO 2019/2020 - STUDIA STACJONARNE

Kryminalistyka ZO



3a
gr. 1,2 – dr 

Paweł Mańczyk

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego 

wyniku sprawdzianów i kolokwiów. Sprawdzian zdalny pisemny ma na celu 

weryfikację posiadanej przez studenta wiedzy teoretycznej z zakresu objętego 

sylabusem. Sprawdzian oceniany jest poprzez jego zaliczenie lub niezaliczenie. 

Kolokwium zdalne pisemne ma na celu weryfikację posiadanych przez studenta 

umiejętności praktycznych w zakresie objętym sylabusem. Kolokwium oceniane jest w 

skali ocen od 2 do 5. Na rozwiązanie i przesłanie sprawdzianu/kolokwium zdalnego 

jest wyznaczony termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, o którym to terminie student 

jest powiadomiony zanim rozpoczyna on bieg. Termin ten podany jest również w 

instrukcji dołączonej do sprawdzianu/kolokwium zdalnego. Każdy sprawdzian zdalny, 

zorganizowany w czasie nauczania zdalnego, polega na rozwiązaniu testu 

jednokrotnego wyboru spośród co najmniej 3 wariantów odpowiedzi. Za każdą 

prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 pkt. Sprawdzian może mieć różną liczbę 

pytań, natomiast próg zaliczenia wynosi zawsze minimum 2/3 maksymalnej liczby 

punktów do zdobycia. Sprawdzian w miarę możliwości technicznych przeprowadza się 

za pośrednictwem platformy Teams i aplikacji Forms. W razie niemożności 

wykorzystania ww. sposobu przeprowadzenia sprawdzianu, sprawdzian polega na 

zaznaczeniu odpowiedzi w udostępnionym pliku ze sprawdzianem i przesłaniu tak 

uzupełnionego pliku na adres służbowej poczty elektronicznej. Każde kolokwium 

zdalne, zorganizowane w czasie nauczania zdalnego na Uniwersytecie Szczecińskim 

polega na pisemnym rozwiązaniu 5 kazusów podatkowych i przesłaniu tych rozwiązań 

na adres służbowej poczty elektronicznej. Za każdy kazus można zdobyć 1 pkt. 

Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 3 pktów. Zasady oceniania kolokwium 

są następujące: 5 pktów – bardzo dobry (5); 4 pkty – dobry (4,0); 3 pkty – dostateczny 

(3,0); poniżej 3 pktów – niedostateczny (2). W danym semestrze przeprowadza się co 

najmniej dwa kolokwia zdalne pisemne. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią 

arytmetyczną ocen uzyskanych z kolokwiów stacjonarnych i kolokwiów zdalnych, przy 

czym uzyskanie oceny dostatecznej (3,0) lub wyższej możliwe jest jedynie, gdy student 

ma zaliczone wszystkie sprawdziany zdalne.

3b
 gr. 3,4 – dr Ewa 

Kowalewska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

3c

 gr. 5,6 – mgr 

Dominika 

Wróblewska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

Prawo i 

postępowanie 

podatkowe (cw)

ZO



4 Prawo ubezpieczeń ZO

gr. 1,2 - dr 

Michał 

Białkowski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Ocenie podlega praca pisemna wraz z prezentacją.Za pracę pisemną:10 pkt - ocena 

bdb (5)9 pkt - ocena db + (4,5)8 pkt - ocena db (4)7 pkt - ocena dst + (3,5)6 pkt - ocena 

dst (3)5 pkt i mniej - ocena ndst (2)

5a

gr. 1,2 –   mgr 

Monika 

Niedźwiecka

5b

gr. 3 - dr 

Mariusz 

Nawrocki

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium w formie testu w aplikacji Microsoft Forms, udostępnionego jako zadanie 

w aplikacji Microsoft Teams Ocena końcowa to ocena z zaliczenia pisemnego 

(sprawdzianu) w formie testu jednokrotnego wyboru (za każdą prawidłową 

odpowiedź przysługuje 1 punkt). Wynik punktowy na poziomie: mniej niż 51% 

punktów na zaliczeniu - 2,0 51-60% punktów na zaliczeniu - 3,0 61-70% punktów na 

zaliczeniu - 3,5 71-80% punktów na zaliczeniu - 4,0 81-85% punktów na zaliczeniu - 4,5 

co najmniej 86% punktów na zaliczeniu - 5,0.

6 Seminarium ZO

7a
gr. 1,2,3,4 - mgr 

Maria Wysocka

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań, z 

możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może otrzymać 

maksymalnie 20 pkt. Ocena z kolokwium uzależniona jest od ilości uzyskanych 

punktów na teście: 19 - 20 pkt - ocena 5,0; 17 – 18 pkt - ocena 4,5; 15 -16 pkt - ocena 

4,0; 14 - 15 pkt - ocena 3,5; 12 - 13 pkt - ocena 3,0; poniżej 12 pkt - ocena 2,0. 

Dodatkowy wpływ na ocenę ma również frekwencja na zajęciach oraz aktywne 

uczestnictwo w zajęciach. Tematyka kolokwium obejmuje: PRAWO SPÓŁEK 

HANDLOWYCH.

7b

 gr. 5,6 –  mgr 

Weronika 

Woźna-Burdziak                            

Prawo handlowe (cw) ZO

Przestępczość 

gospodarcza
ZO



8
Prawo obrotu 

nieruchomościami
ZO

gr. 1,2,3 - dr 

Katarzyna 

Dadańska

zmiana - Sprawdzian 

na Projekt

Projekt na ocenę. Polega na opracowaniu prezentacji multimedialnej ze stanem 

faktycznym i prawnym (problemu) oraz na samodzielnym opracowaniu przez studenta 

po zaakceptowaniu wyboru przez prowadzącego: opinii prawnej/ umowy z zakresu 

prawa obrotu nieruchomościami/pisma z zakresu postępowania cywilnego albo 

postępowania administracyjnego dotyczącego problematyki nieruchomości. Student 

za projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Sposób wyliczenia oceny: 10 pkt - 5.0 

bardzo dobry (bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie 

drugorzędnych błędów, 9 pkt - 4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z 

pewnymi błędami/ brakami, 5 pkt - 3.0 dostateczny (dst) – projekt spełnia minimalne 

kryteria, poniżej 5 pkt - 2.0 niedostateczny (ndst) - projekt nie spełnia minimalnych 

kryteriów. Zasady wyliczenia oceny z przedmiotu: ocenę z przedmiotu stanowi ocena 

uzyskana z projektu.

9 Kryminalistyka ZO

dr Magdalena 

Kowalewska-

Łukuć

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z 

oceną w porównaniu 

z sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Arbitraż i mediacja ZO
gr. 1,2 – Paweł 

Nowotko

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

2
Prawo karne 

wykonawcze
ZO

gr. 1, 2 - dr 

Magdalena 

Kowalewska-

Łukuć,

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

WYKAZ ZALICZEŃ Z OCENĄ  V rok PRAWO 2019/2020 - STUDIA STACJONARNE



3

przedmiot do 

wyboru - Źródła 

prawa polskiego, 

międzynarodowego i 

unijnego

ZO
prof. dr hab. 

Andrzej Bałaban

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

4

przedmiot do 

wyboru-Prawo 

organizacji 

międzynarodowych

ZO

dr hab. prof US 

Wojciech 

Staszewski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

5

przedmiot do 

wyboru-

Informatization of 

Civil Proceedings

ZO
dr Karolina 

Ziemianin

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

6

przedmiot do 

wyboru- 

Dochodzenie 

roszczeń pacjentów

ZO
dr Aleksandra 

Klich

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu 

podlega opis metod 

(form)

Zaliczenie na ocenę (sprawdzian) w formie testowej (100% oceny końcowej z 

przedmiotu):

Na ocenę 3,0 - od 50 % prawidłowych odpowiedzi

Na ocenę 3,5 - od 65 %

Na ocenę 4,0 - od 75 %

Na ocenę 4,5 - od 85 %

Na ocenę 5,0 - od 90%

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu:

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Test będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Teams i programu FORMS. 

Studenci będą mieli uruchomiony test w konkretnie określonym dniu i czasie, test 

będzie sformułowany w taki sposób, ze każdy ze studentów będzie miał losową 

kolejność przydzielonych pytań z puli ogólnej.

7 Seminarium


