
L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z oceną w 

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

1
Prawo Unii 

Europejskiej
zo

gr. 1, 2 -mgr Kamil 

Dąbrowski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Zaliczenie polegające na formie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego co 

najmniej 50 pytań.      Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. Ocena z 

kolokwium zależy od ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą punktacją: 

poniżej 50 % - 2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -

punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału 50%- 64% - 3.0 

dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria 65%- 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.

2
Prawo 

administracyjne
zo

gr. 1, 2 – dr Łukasz 

Dubiński

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Zaliczenie polegające teście 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

3
Prawo finansowe 

(w)
zo dr Wojciech Bożek

zmiana z formy testu 

jednokrotnego wyboru na 

egzamin ustny 

Zaliczenie w formie ustnej (5 pytań otwartych, które będą wymagały jednozdaniowej 

odpowiedzi). Trzy pytania dają możliwość zdobycia po jednym punkcie, dwa pytania 

będą wymagały podania dwóch odpowiedzi i będzie można za nie uzyskać po dwa 

punkty). Łącznie będzie można zdobyć 7 punktów.      Punktacja i oceny: poniżej 3 - 

ndst; 3 - dst; 4 – dst plus; 5 - db; 6 – db plus; 7 - bdb. Zaliczenie przeprowadzone 

będzie przez aplikację Teams z wykorzystaniem fonii i wizji po stronie prowadzącego 

zajęcia i Studenta. 

4
Prawo finansowe 

(cw)
zo

gr. 1,2 mgr 

Dominika 

Wróblewska

zmiana zaliczenia z obecności, 

aktywności i pozytywnego 

wyniku sprawdzianu na 

sprawdzian w formie testu 

Zaliczenie w formie sprawdzianu będzie miało formę testu jednokrotnego wyboru. 

Zostanie przeprowadzony za pośrednictwem programu Microsoft Forms.
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5
Prawo gospodarcze 

publiczne
zo

 gr. 1,2 – mgr 

Weronika Woźna-

Burdziak

bez zmian - zgodnie z Sylabusem n.d

6 Język angielski zo mgr Izabela Grzesik

7 Język niemiecki zo
mgr Joanna 

Świątkowska

zmiana z 

kolokwium/sprawdzian 

projekt/praca pisemna zajęcia 

praktyczne na 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 

aktywnosci na zajęciach.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z oceną w 

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

1
Prawo gospodarki 

komunalnej (w)
zo

dr hab. prof. US 

Rajmund Molski

zmiana formy z egzaminu w 

formie testowej na pracę 

pisemną ( przedmiot kończy się 

zo - w sylabusie omyłka)

Zaliczenie w formie przygotowania pracy pisemnej na temat zadany przed 

wykładowcę. Można uzyskać od 0 do 5,0 pkt.          Warunki zaliczenia: ocena bardzo 

dobra – 5,0 pkt ocena dobra plus – 4,5 pkt ocena dobra – 4,0 pkt, ocena dostateczna 

plus – 3,5 pkt ocena dostateczna – 3,0 pkt ocena niedostateczna – od 0 do 2,5 pkt. 

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń do ustalenia przez prowadzącego 

ćwiczenia/koordynatora przedmiotu. Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z 

zaliczenia wykładu. 

2

Prawne aspekty 

gospodarki 

nieruchomościami 

(w)

zo dr Szymon Słotwiński

zmiana formy egzaminu z 

kolokwium pisemnego na test 

jednokrotnego wyboru

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań, z 

możliwością wystąpienia pytań otwartych, za który student może maksymalnie 

otrzymać 30 pkt. Ocena z egzaminu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 29 - 

 30 pkt - ocena 5,0; 26 – 28 pkt - ocena 4,5; 23 -25 pkt - ocena 4,0; 21 - 22 pkt - ocena 

3,5;
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3

Prawne aspekty 

gospodarki 

nieruchomościami 

(cw)

zo
mgr Krzysztof 

Kubasik 
bez zmian - zgodnie z sylabusem n. d. 

4
Prawo gospodarki 

komunalnej (cw)
zo

gr. 1 – mgr 

Weronika Woźna-

Burdziak

bez zmian - zgodnie z Sylabusem n.d

5
Prawo karne 

skarbowe
zo

gr. 1 mgr Monika 

Niedźwiecka

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Sprawdzian w formie testu

6 Prawo podatkowe zo
gr. 1 dr Ewa 

Kowalewska
bez zmian - zgodnie z Sylabusem n. d

7
Prawo samorządu 

terytorialnego (w)
zo

dr Ewa 

Koniuszewska
bez zmian - zgodnie z Sylabusem n. d

8
Prawo samorządu 

terytorialnego (cw)
zo

gr. 1 – dr Adrianna 

Ogonowska

zmiana formy ze sprawdzianu 

na prezentację

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



9
Prawo ubezpieczeń 

gospodarczych
zo dr Michał Białkowski

zmiana z egzaminego 

pisemnego w formie 2 zadań 

otwartych na egzamin w formie 

testu jednokrotnego wyboru

Zaliczenie egzaminu w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 

pytań, z możliwością wystapienia pytań otwartych, za który student może 

maksymalnie otrzymać 30 pkt.  Ocena z kolokwium jest uzależniona od ilości 

uzyskanych punktów na teście : 28-30 pkt - ocena 5,0; 25-26 pkt - ocena 4,5; 23-24 pkt 

- ocena 4,0; 21-22 pkt - ocena 3,5; 18-20 pkt - ocena 3,0; poniżej 17 pkt - ocena 2,0

10

Prawo 

upadłościowe i 

naprawcze (w)

zo dr Aleksandra Klich

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Zaliczenie na ocenę 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 przeprowadzonyzaz 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.

11

Prawo 

upadłościowe i 

naprawcze (cw)

zo
gr. 1 – mgr Paweł 

Nowotko
bez zmian - zgodnie z Sylabusem n. d. 

12 Seminarium zo

13 Język angielski zo Martina Grabowska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Kolokwium zaliczeniowe (egzamin ustny w MS Teams) sprawdzający znajomość 

materiału obejmujący dwa lata praktycznej nauki j.angielskiego. W ocenie 

uwzględniona zostanie również obecność i aktywność)



14 Język niemiecki zo
mgr Joanna 

Świątkowska

zmiana z 

kolokwium/sprawdzian 

projekt/praca pisemna zajęcia 

praktyczne na 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 

aktywnosci na zajęciach.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z oceną w 

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

1
Seminarium 

dyplomowe
zo

WYKAZ ZALICZEŃ Z OCENĄ  - III ROK EKONOMICZNO-PRAWNY I st. 2019/2020


