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Dyżury: 
 

Moje dyżury odbywają się w środy w godz. 15.00-16.00, s. 302 w Collegium Iuridicum I, ul. 
Krakowskie Przedmieście. Adres mailowy do kontaktu to p.rylski@wpia.uw.edu.pl  

 
 
Zasady zaliczenia wykładu: 
 
1. Do zaliczenia student musi spełnić dwa podstawowe warunki: obecność na zajęciach oraz 

zdanie egzaminu końcowego. Przygotowanie do zajęć ze względu na formę wykładu nie 
stanowi warunku zaliczenia, ale jest zdecydowanie mile widziane.  

 
2. Obecność. W semestrze dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności. Obecność nie jest 

jednak sprawdzana na każdych zajęciach, lecz wyrywkowo. W przypadkach wyjątkowych 
(np.: poważne choroby) nieobecność na zajęciach może być zaliczona za zgodą prowadzącego 
przez odpowiedź z tematyki zajęć (obowiązuje materiał przerobiony do dnia przyjścia na dyżur) 
w ciągu nie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu na zajęcia. Przy trzeciej nieobecności 
następuje skreślenie studenta z listy przedmiotu bez możliwości zaliczenia.  

 
3. Zaliczenie. Zaliczenie ma formę pisemną i przeprowadzane jest na ostatnich zajęciach w 

semestrze. Składa się z części testowej i opisowej z tematyki wykładu. Część opisowa polega 
na przedstawieniu przebiegu jednego z postępowań nieprocesowych w punktach. Nieobecność 
na zaliczeniu lub niezaliczenie wymaga odpowiedzi ustnej na dyżurze z tematyki wykładu.  

 

4. Przygotowanie na zajęcia. Student ma prawo być przygotowanym na zajęcia w zakresie 
wskazanym w konspekcie. Oznacza to przeczytanie odpowiedniej partii literatury wskazanej w 
konspekcie oraz posiadanie przy sobie własnego egzemplarza aktualnego kodeksu 
postępowania cywilnego i ewentualnie wskazanych ustaw pozakodeksowych.  

 
Spóźnienia 
 
Spóźnienie dopuszczalne jest jedynie do 15 minut od rozpoczęcia zajęć zgodnie z planem zajęć. 
Decyduje czas określony na zegarku prowadzącego. Po tym terminie nikt nie zostanie 
wpuszczony na salę. W przypadku, gdy danego dnia zbyt wiele osób się spóźnia prowadzący 
może zabronić dalszego wchodzenia na salę nawet przed upływem 15 minut, gdy utrudnia to 
prowadzenie zajęć.  

 
 
 
 

Życzę powodzenia na zajęciach !!! ☺ 
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