
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 Ewa Milczarek
zmiana ze sprawdzianu 

na pracę pisemną 

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanych prowadzonych na zajęciach zadań indywidualnych studentów tj. pracy 

dotyczącej wybranego wyroku TK w kwestii zasad naczelnych konstytucji, rozwiązania 6 kazusów. -5.0 bardzo dobry 

(bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów, -4.5 dobry plus (db+) - powyżej 

średniego standardu - z pewnymi błędami, -4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami, -3.5 

dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami, -3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne 

kryteria, -2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów; punkty będzie, można przyznać, gdy 

student powtórzy całość materiału.

1b
gr. 2,3 - dr Bogna

Baczyńska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu ulega 

opis formy

Kolokwium pisemne (zdalna forma)

2 Kultura języka polskiego ZO prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

3 Makroekonomia ZO dr hab. prof. US Krystyna Nizioł
zmiana ze sprawdzianu 

na pracę pisemną 

Przygotowanie przez studenta pracy pisemnej na jeden z tematów wybranych wykładowcę i przesłanie go w wersji 

elektronicznej. Zaproponowane tematy pracy pisemnej obejmują tematy ujęte w sylabusie i wymagają od studenta 

znajomości wiedzy z wykładów oraz zalecanej literatury.

Ocena końcowa jest ustalana na postawie oceny wystawionej za przygotowaną pracę pisemną. 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 – ndst.

4a gr. 1, 2 – dr Marek Stawecki
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

4b
gr. 3 – mgr Weronika Woźna-

Burdziak

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu ulega 

opis formy

Kolokwium – test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, które 

polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Za każdą odpowiedź można uzyskać 1 

punkt. Ocena z kolokwium i zależy od ilości uzyskanych punktów. 20 pkt - 5.0 bardzo dobry(bdb) - wybitne osiągnięcia - 

wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów 

18 pkt - 4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami 

16 pkt - 4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami 

14 pkt - 3.5 dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami 

12 pkt - 3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria 

poniżej 12 pkt - 2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów -punkty będzie, można przyznać, 

gdy student powtórzy całość materiału.

5
Socjologia i metody badań 

socjologicznych
ZO dr Sebastian Kołodziejczak

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

6
Techniki negocjacji i mediacji w 

administracji (cw)
ZO gr. 1,2,3 – mgr Paweł Nowotko

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

7
Techniki negocjacji i mediacji w 

administracji (w)
ZO

dr hab. prof. US Vytautas 

Nekrosius

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowieniu ulega 

opis formy

Test online. W razie problemów technicznych studenta zaliczenie ustne za pośrednictwem Teams

W raze problemów technicznych studenta zaliczenie ustne za pośrednictwem Teams

8 Ustrój organów ochrony prawnej ZO dr Ewa Milczarek
zmiana ze sprawdzianu 

na pracę pisemną 

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

-4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,

-4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami,

-3.5 dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,

-3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria,

-2.0 niedostateczny (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów; punkty będzie, można przyznać, gdy student 

powtórzy całość materiału.

9 Psychologia społeczna ZO  dr Bartosz Wojciechowski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. 

Uszczegółowiono opis 

formy zaliczenia

Realizacja 1 pisemnego sprawdzianu. Zasady oceniania są następujące: 1)wysoka znajomość tematyki przedmiotu - 

bardzo dobry; 2)wyższa niż znaczna znajomość tematyki przedmiotu - dobry plus; 3)znaczna znajomość tematyki 

przedmiotu - dobry; 4)wyższa niż umiarkowana znajomość tematyki - dostateczny plus; 5)umiarkowana znajomość 

tematyki przedmiotu - dostateczny.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z 

oceną w porównaniu z 

sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Prawo administracyjne (cw) ZO gr. 1,2 - dr Łukasz Dubiński

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Zmienia się 

forma

 Test 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

2 Prawo komunikacji elektronicznej (w) ZO
dr hab. prof. US Aleksandra 

Monarcha-Matlak

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

3 Prawo komunikacji elektronicznej (cw) ZO gr. 1,2 – mgr Jakub Baranowski

zmiana polegająca na 

pominięciu metody jaką 

jest sprawdzian i 

pozostawieniu jako 

jedynej metody pracę 

pisemną 

Praca pisemna wraz z prezentacją na zajęciach polegającą na opracowaniu tematów w formie wskazanej przez 

Prowadzącego zajęcia.

Tematy będą dotyczyły:

- Nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich zastosowanie w administracji publicznej,

-Elektroniczne usługi prawnicze tj:

a) handel elektroniczny, b) zamówienia publiczne, c) telepraca, d) ochrona zdrowia, e) Cloud Computing.

- Elektroniczne postępowanie administracyjne.

Ocenie będzie podlegało przygotowanie merytoryczne prezentacji, przedstawienie jej przez studentów oraz ich 

aktywność.

10 pkt – ocena bardzo dobra

9 pkt – ocena dobra plus

8 pkt – ocena dobra

7 pkt – ocena dostateczna plus

6 pkt – ocena dostateczna

4 Prawo międzynarodowe publiczne (cw) ZO gr. 1, 2 - mgr Dominik Gajlewicz
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

WSKAZANIE METOD I FORM ZALICZEŃ Z OCENĄ NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO - R.A. 2019/2020 SEMESTR LETNI 

WYKAZ ZALICZEŃ  Z OCENĄ - I ROK ADMINISTRACJA I ST. - 2019/2020

WYKAZ ZALICZEŃ  Z OCENĄ - II ROK ADMINISTRACJA I ST. - 2019/2020

Konstytucyjny system organów 

państwowych
ZO

Prawo cywilne z umowami w 

administracji
ZO



6 Ustrój samorządu terytoralnego ( cw) ZO
gr. 1,2 - dr Adrianna 

Ogonowska

zmiana 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.

7a mgr Sylwia Nupryjonek

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem zmienia się 

forma
Egzamin ustny w formie zdalnej.

7b mgr Krystyna Sobczak
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

8 J. niemiecki ZO mgr Dorota Matkowska-Klatt

Zmiana na: Prezentacja 

multimedialna ustna

Praca pisemna

Zajęcia praktyczne 

(weryfikacja przez 

obserwację)

Ustne zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,

zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji. Ocena za semestr jest wyliczana

na podstawie ocen z  prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z

przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów

lektoratu oraz prezentacji multimedialnej.

L. p. Przedmiot
Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z 

oceną w porównaniu z 

sylabusem

Opis metody (forma) w przypadku dokonania zmiany

1 Dostęp do informacji publicznej ZO gr. 1 – mgr Jakub Baranowski

zmiana polegająca na 

pominięciu metody jaką 

jest sprawdzian i 

pozostawieniu jako 

jedynej metody pracę 

pisemną 

Zaliczenie z oceną na podstawie sporządzonych przez studentów projektów pism dotyczących obszaru dostępu do 

informacji publicznej. Weryfikacja poznanych treści programowych dot. pojęcia dostępu do informacji publicznej, 

zasad i dróg dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeń dostępu do informacji publicznej. 

Zasady oceniania: - ocena dostateczna – sporządzenie jednego lub dwóch projektów pism niezawierających większych 

błędów i zawierających prawie wszystkie elementy konieczne pisma.

- ocena dostateczna plus – sporządzenie dwóch lub trzech projektów pism niezawierających większych błędów i 

zawierających prawie wszystkie elementy konieczne pisma.

- ocena dobra – sporządzenie trzech projektów pism niezawierających błędów i zawierających wszystkie elementy 

konieczne. - ocena dobra plus – sporządzenie czterech projektów pism zawierających drobne lub pojedyncze nieistotne 

błędy

- ocena bardzo dobra – sporządzenie czterech projektów pism niezawierających błędów formalnych i zawierających 

wszystkie elementy koniecznie pisma dot. obszaru dostępu do informacji publicznej.

2
Kontrola i nadzór nad działaniami 

administracji publicznej
ZO dr Przemysław Zdyb

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Zmienia się 

forma

Test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań przeprowadzony zdalnie (on-line) przy pomocy aplikacji 

Microsoft Forms. Test obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie wykładu przeprowadzonego on-line w 

Microsoft Teams oraz przesłanych studentom materiałów. 

Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.

Zasady oceniania testu są następujące: 

19-20 pkt - bardzo dobry;

18 pkt - dobry plus;

15-17 pkt - dobry;

13-14 pkt - dostateczny plus;

10-12 pkt - dostateczny;

0-9 pkt - niedostateczny.

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu.

3 Legislacja administracyjna ZO
gr. 1 - dr hab. prof. US 

Agnieszka Choduń

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

4 Tajemnice prawnie chronione ZO gr. 1 – mgr Paweł Nowotko

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Zmienia się 

forma

Zaliczenie na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru. Ocena z zaliczenia uzależniona jest od uzyskanej liczby 

punktów: 

10 pkt – ocena 5,0;

9 pkt – ocena 4,5;

8 pkt – ocena 4,0;

7 pkt – ocena 3,5;

6-5 pkt – ocena 3,0;

Poniżej 5 pkt – ocena 2,0.

Alternatywnie zaliczenie ustne (3 pytania), wedle wyboru Studenta. 

5 Technika pracy biurowej ZO dr Agata Pyrzyńska
dodano jako metodę 

prezentację

Zaliczenie na ocenę. 

Zaliczenie na podstawie obecności, przedstawionej prezentacji i pozytywnego wyniku sprawdzianu. 

Sprawdzian ma formę testu przeprowadzonego z wykorzystaniem aplikacji Forms. 

Ocenę z przedmiotu stanowi 100 % oceny z zaliczenia.

6 Wstęp do zamówień publicznych ZO
dr hab. prof. US Daniel 

Wacinkiewicz

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

7
Wybrane zagadnienia prowadzenia 

ksiąg wieczystych
ZO gr. 1 - dr Katarzyna Dadańska

zmiana ze sprawdzianu 

na projekt

Zaliczenie z oceną. Sprawdzian pisemny obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury i polega na opisaniu 

dwóch zagadnień teoretycznych. Za każdą z odpowiedzi można uzyskać maksymalnie 5 punktów, co łącznie za dwie 

odpowiedzi daje ocenę: - bardzo dobry  -  10 pkt, - dobry plus  - 9 pkt, - dobry  -  8 pkt, - dostateczny plus -  7 pkt, - 

dostateczny -   6 pkt, - niedostateczny - poniżej 6 pkt.

Zasady wyliczenia oceny z przedmiotu: ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia. Projekt  na ocenę.  

Polega na opracowaniu prezentacji multimedialnej poświęconej wybranej zasadzie wieczystoksięgowej. 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 100% oceny z projektu.

8
Zasady tworzenia pism procesowych i 

urzędowych
ZO gr. 1 – mgr Patryk Kupis

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

9 Seminarium ZO

10a mgr Sylwia Nupryjonek

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Zmienia się 

forma

Egzamin ustny w formie zdalnej

10b mgr Izabela Grzesik
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d.

11 J. niemiecki ZO mgr Joanna Świątkowska

Zmiana 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 aktywności na zajęciach.

J. angielski ZO
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J. angielski ZO


