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1.Obowiązujące zasady odbywania zajęć dydaktycznych 

a). zasady uczestnictwa w zajęciach 

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. 
Obecność na wykładach jest fakultatywna. 

b).zasady usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych formach zajęć 

W przypadku choroby – zwolnienie lekarskie 

c). warunki odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach 

Wizyta na dyżurze wykładowcy lub w przypadku zajęć projektowych, na których realizowane były 
casy – uzupełnienie ich podczas dyżuru lub pracy własnej – możliwe konsultacje w trybie zdalnym 
na platformie MS Teams. 

2.Warunki i trybu przystępowania i uzyskiwania zaliczenia zajęć  

a). formy i metody weryfikacji efektów uczenia się   

1. Student będzie potrafił definiować proces zarządzania ryzykiem projektu - test oraz projekt i 
prezentacja grupowa 
2. Student będzie potrafił wybierać właściwą metodykę realizacji projektu w zależności od stopnia 
jego ryzyka. Analizować przebieg projektu pod kątem ryzyka - projekt i prezentacja grupowa 
3. Student będzie potrafił opisywać sytuacje ryzyka występujące w projektach - test oraz projekt i 
prezentacja grupowa 
4. Student będzie potrafił przygotowywać plan zarządzania ryzykiem - projekt i prezentacja 
grupowa 
5. Student będzie potrafił proponować nowe rozwiązania dla sytuacji kryzysowych - projekt i 
prezentacja grupowa. 
 
Test (25%); Projekt grupowy i Prezentacja (75%) 
Przedmiot kończy się egzaminem. 

b). liczba terminów zaliczeń w semestrze realizacji przedmiotu 

Każdy student ma prawo do 2 terminów egzaminu w sesji podstawowej i 1 w drugim terminie sesji 

3.Wymagania uzyskania pozytywnego zaliczenia przedmiotu i zasady ustalania ocen 
cząstkowych ze składowych form zajęć i oceny końcowej z przedmiotu 

Projekt grupowy oceniany na zakończenie realizacji projektu. Ocena dotyczy części merytorycznej 
projektu oraz sposób zaprezentowania wyników pracy zespołowej. 
Egzamin w formie testu (pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte) 
Test (25%); Projekt grupowy i Prezentacja (75%) 

4.Pozostałe warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu 

Brak 

5. Terminy konsultacji 

Wtorki i czwartki, godzina: 18:00 - 20:00 
Kontakt za pośrednictwem platformy MSTeams 

 


