
L. 

p.
Przedmiot

Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z oceną w 

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

1

Administracja 

wymiaru 

sprawiedliwości

ZO dr Agata Pyrzyńska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

 Sprawdzian z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w systemie Microsoft Office (test w aplikacji 

Forms: pytania testowe oraz opisowe). Ocena z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.

2

Poprawna 

polszczyzna w 

praktyce

ZO prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

3
Prawo 

administracyjne
ZO mgr Jakub Baranowski

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

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

wskazanej przez Prowadzącego zajęcia. Obszary tematyczne: - Rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (RODO), - Prawo farmaceutyczne – wybrane zagadnienia, - Prawo wodne – wybrane 

zagadnienia, - Ochrona gruntów rolnych i leśnych – wybrane zagadnienia, - Prawo 

telekomunikacyjne – wybrane zagadnienia. 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 bankowe ZO gr. 1 – dr Ewa Kowalewska

zmiana z Kolokwium na 

aktywność, oraz odpowiedzi i 

kazusy

1. Aktywność na zajęciach (m.in. prezentacje). 2. Zaliczenie części teoretycznej materiału poprzez 

odpowiedź ustną (z wykorzystaniem kamery). 3. Zaliczenie części praktycznej – rozwiązywanie 

kazusów – ustnie z wykorzystaniem kamery. Każde pytanie i każdy kazus – 1 punkt. Od 60% ocena 

pozytywna
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5
Prawo karne 

skarbowe (ćw)
ZO

gr. 1 – dr Małgorzata 

Żbikowska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Kolokwium. Test w formie online –za pośrednictwem aplikacji microsoft forms. Test będzie składał 

się z 20 pytań (pytania zamknięte i otwarte). Zaliczenie –od 11 pytań poprawnych. Dokładny termin 

zaliczenia zostanie podany w późniejszym czasie. Wszystkie osoby otrzymają link do testu, który 

będzie aktualny wyłącznie określonego dnia w określonej godzinie.

6

Przedmiot do 

wyboru- 

Warsztaty z 

pisania pism 

sądowych i 

urzędowych

ZO mgr Jakub Baranowski
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

7

Przygotowanie i 

finansowanie 

projektów UE

ZO  gr. 1 - mgr Agata Szwed

zmiana z: Projekt 

 oraz Praca 

pisemna/esej/recenzja oraz

Zajęcia praktyczne (weryfikacja 

przez

obserwację) na Praca pisemna 

oraz Prezentacja oraz Zajęcia 

praktyczne

Doprecyzowanie jedynie formy poszczególnych składowych oceny końcowej z ćwiczeń]: Ćwiczenia: 

ocenę końcową stanowi średnia z ocen cząstkowych z poszczególnych aktywności na zajęciach: 1. 

Prezentacja dot. wybranego krajowego programu operacyjnego. 2. Biznesplan. 3. Zadanie 

polegające na napisaniu drzewa problemów, drzewa celów i matrycy logicznej.

8 Seminarium ZO

9 Język angielski ZO mgr Izabela Grzesik
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

10 Język niemiecki ZO  mgr Kajetana Gutt-Jakubiak

zmiana z: Kolokwium na 

wypowiedź ustną. 

Uszczegółowieniu podlega opis 

innych metod (form)

Warunki zaliczenia: obecność, aktywnośc na zajęciach, prace pisemne, odpowiedź ustna, 

prezentacja multimedialna ustna



L. 

p.
Przedmiot

Forma 

zaliczenia
Prowadzący

Metoda zaliczenia z oceną w 

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

1

Administracja 

zarządzania 

kryzysowego 

(w+cw)

ZO gr. 1 – dr Ewa Koniuszewska
bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

2 Kryminologia ZO
dr Magdalena Kowalewska-

Łukuć

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem
n.d

3

Podstawy 

postępowania 

karnego (w)

ZO  dr Marta Jasińska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

 Zaliczenie wykładu: Sprawdzian końcowy w postaci testu jednokrotnego wyboru; pytania ułożone w 

oparciu o materiał przedstawiony na wykładach. Sposób wyliczenia oceny: 0-49% niedostateczny; 

50-59% - dostateczny; 60-69% - dostateczny plus; 70-79% - dobry; 80-89% - dobry plus; 90-100% - 

bardzo dobry.

4

Podstawy 

postępowania 

karnego (cw)

ZO dr Marta Jasińska
zmiana ze sprawdzianu na pracę 

pisemną

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń w systemie zdalnym jest przygotowanie przez studenta co najmniej 

jednego pisma procesowego (np. zawiadomienie o popełnionym przestępstwie), aktywne 

uczestnictwo podczas zajęć polegające na rozwiązywaniu stanów faktycznych przedstawionych 

przez prowadzącego. Ponadto przystąpienie do sprawdzianu – w formie testu jednokrotnego 

wyboru, składającego się z 10 pytań. Zasady oceniania: na ocenę dostateczą od 50 %, na ocenę 

dostateczą plus od 65 %, na ocenę dobrą od 75%, na ocenę dobrą plus od 85 %, na ocenę bardzo 

dobrą od 90 %. 

5

Postępowanie 

administracyjne 

(w)

ZO dr Przemysław Kledzik
zmiana z: Egzamin pisemny na: 

Praca pisemna/esej/recenzja 

Podstawę zaliczenia stanowić będzie praca pisemna przygotowywana jednoosobowo na wybrany 

temat spośród podanej studentom 16.03.2020 r. listy tematów lub w zespole na temat zgłoszony i 

zatwierdzony przez prowadzącego.
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6

Postępowanie 

administracyjne 

(cw)

ZO gr. 1 –  mgr Jakub Baranowski

zmiana z: Sprawdzian na: 

Przygotowanie pism z zakresu 

postępowania 

administracyjnego oraz 

rozwiązywanie kazusów 

(weryfikacja poprzez 

obserwację)

Zaliczenie z oceną na podstawie sporządzonych przez studentów projektów pism dotyczących 

postępowania administracyjnego. Weryfikacja poznanych treści programowych dot. problematyki 

wyłączenia pracownika oraz organu w postępowaniu administracyjnym, trybu dokonywania 

doręczeń, sposobu obliczania terminów, dokumentowania przebiegu czynności procesowych oraz 

postanowień. Oprócz przygotowania pism, do oceny wliczać się będzie także aktywność w ramach 

rozwiązywania kazusów. Zasady oceniania: - ocena dostateczna – sporządzenie jednego projektu 

pisma niezawierającego większych błędów i zawierających prawie wszystkie elementy konieczne 

pisma, - ocena dostateczna plus - sporządzenie jednego lub dwóch projektów pism 

niezawierających istotnych błędów, - ocena dobra – sporządzenie dwóch projektów pism 

niezawierających istotnych błędów i zawierających wszystkie elementy konieczne, - ocena dobra 

plus – sporządzenie dwóch lub trzech projektów pism niezawierających istotnych błędów oraz 

aktywność przy rozwiązywaniu kazusów, - ocena bardzo dobra – sporządzenie trzech projektów 

pism niezawierających błędów formalnych i zawierających wszystkie elementy konieczne pisma oraz 

aktywność przy rozwiązywaniu kazusów.

7

Postępowanie 

podatkowe i 

kontrola 

podatkowa oraz 

celno-skarbowa 

(w)

ZO dr Paweł Mańczyk

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku 

końcowego pisemnego sprawdzianu zdalnego. 

Końcowy pisemny sprawdzian zdalny ma na celu weryfikację posiadanych przez studenta 

umiejętności praktycznych w zakresie objętym sylabusem. 

Na rozwiązanie i przesłanie ww. sprawdzianu 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 zdalnego.

Końcowy pisemny sprawdzian zdalny, zorganizowany 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 

sprawdzianu jest uzyskanie 3 pktów. Sprawdzian oceniany jest w skali ocen od 2 do 5. Zasady 

oceniania sprawdzianu są następujące:

5 pktów – bardzo dobry (5);

4 pkty – dobry (4,0);

3 pkty – dostateczny (3,0);

poniżej 3 pktów – niedostateczny (2).

Oceną końcową z wykładu jest ocena z końcowego pisemnego sprawdzianu zdalnego.



8

Postępowanie 

podatkowe i 

kontrola 

podatkowa oraz 

celno-skarbowa 

(cw)

ZO dr Paweł Mańczyk

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku 

końcowego kolokwium zdalnego pisemnego Końcowe 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 ww. 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. Końcowe kolokwium zdalne pisemne, 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). Oceną końcową z wykładu jest ocena z 

końcowego kolokwium zdalnego pisemnego.

9

Postępowanie 

sądowoadministr

acyjne

ZO dr Przemysław Kledzik
zmiana z: Egzamin pisemny na: 

Praca pisemna/esej/recenzja 

 Podstawę zaliczenia stanowić będzie praca pisemna przygotowywana jednoosobowo na wybrany 

temat spośród podanej studentom 16.03.2020 r. listy tematów lub w zespole na temat zgłoszony i 

zatwierdzony przez prowadzącego.

10

Zadania 

samorządu 

terytorialnego w 

ochronie 

środowiska (cw)

ZO dr Adrianna Ogonowska
zmiana z kolokwium na 

prezentację 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej. Prezentacja 

stanowi przedstawienie zagadnienia problemowego w zakresie materii omawianej na wykładzie. 

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.

11

Zadania 

samorządu 

terytorialnego w 

ochronie 

środowiska (w)

ZO  dr Adrianna Ogonowska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Egzamin w formie testu, za który można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Na zaliczenie potrzebne 

jest zdobycie 11 punktów. Sposób wyliczenia oceny: 20 pkt, 19 pkt : 5.0 bardzo dobry (bdb) 18 pkt, 

17 pkt : 4.5 dobry plus (db+) 16 pkt, 15 pkt : 4.0 dobry (db) 14 pkt, 13 pkt : 3,5 dostateczny plus 

(dst+) 12 pkt, 11 pkt : 3.0 dostateczny (dst) poniżej 11 pkt : 2.0 niedostateczny (ndst) Test odbędzie 

się przez aplikację Kahoot.

12
Zasady ścigania 

przestępstw (w)
ZO dr Marta Jasińska

bez zmian - zgodnie z 

sylabusem. Uszczegółowieniu 

podlega opis metod (form)

Warunkiem zaliczenia wykładów jest napisanie sprawdzianu w formie testu jednokrotnego wyboru, 

składającego się z 20 pytań. Sposób wyliczenia oceny: 0-49% niedostateczny; 50-59% - dostateczny; 

60-69% - dostateczny plus; 70-79% - dobry; 80-89% - dobry plus; 90-100% - bardzo dobry.

13
Zasady ścigania 

przestępstw (ćw)
ZO dr Marta Jasińska

zmiana ze sprawdzianu na 

prezentację

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń w systemie zdalnym jest przygotowanie przez studenta prezentacji 

na zadany temat, który pozwoli studentowi zrozumieć konieczność respektowania podstawowych 

zasad funkcjonujących w postępowaniu przygotowawczym.


