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Zasady uczestnictwa i zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu   

„Prawo gospodarcze Unii Europejskiej” w roku akademickim 2017/2018 

  

Ćwiczenia z przedmiotu „Prawo gospodarcze Unii Europejskiej” na kierunku prawo (studia 

stacjonarne) odbywają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Stanowią 

one uzupełnienie wykładu kursowego, lecz go nie zastępują. Uczestnictwo w ćwiczeniach nie 

jest obowiązkowe i nie stanowi warunku dla przystąpienia do egzaminu. Studenci mogą 

uczestniczyć w ćwiczeniach po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie USOS do jednej z 

grup. Z uwagi na swój praktyczny charakter, zajęcia odbywają się w grupach liczących 

maksymalnie 25 – 30 osób.   

Zajęcia ćwiczeniowe mają służyć przede wszystkim rozwijaniu umiejętności krytycznej analizy 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, jak również praktycznego zastosowania nabytej 

wiedzy przy rozwiązywaniu problemów prawnych. Dlatego też dominującą formą prowadzenia 

zajęć jest metoda kazusowa.   

Uczestnictwo w ćwiczeniach kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie wystawiane jest w 

oparciu o trzy kryteria:   

 obecność na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione 

nieobecności w semestrze), 

 aktywność studenta w trakcie zajęć,   

 wyniki kolokwiów.   

  

W trakcie semestru przeprowadzone będą dwa kolokwia. Kolokwia zaliczeniowe odbędą się 

w formie odpowiadającej formie egzaminu, tzn. każde  z nich będzie składać się z dwóch 

części: testu oraz kazusów.   

  

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń wiąże się z określonymi korzyściami egzaminacyjnymi.  

Każdy student, który uzyska zaliczenie z ćwiczeń, będzie zwolniony z obowiązku udzielenia 

w trakcie egzaminu odpowiedzi na pytania dotyczące 5 (spośród 16) zagadnień 

egzaminacyjnych, tj.:   

 unijnego prawa spółek,   

 swobody przepływu kapitału,   

 unii gospodarczej i walutowej,   



 unijnego prawa pomocy państwa dla przedsiębiorców,   

 unijnych reguł dotyczących przedsiębiorstw publicznych i monopoli handlowych oraz 

usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.   

  

Dodatkowa korzyść w postaci bonusowych punktów doliczanych do każdej części egzaminu 

(test i kazusy) uzależniona będzie od uzyskanej przez studenta oceny z zaliczenia ćwiczeń.  

Bonusowe punkty doliczane będą według następującego klucza:   

 Ocena dobra (db.) – + 5% punktów możliwych do zdobycia z każdej z części egzaminu,   

 Ocena plus dobra (+db.) – + 10% punktów możliwych do zdobycia z każdej z części 

egzaminu,   

 Ocena bardzo dobra (bdb.) – + 15% punktów możliwych do zdobycia z każdej z części 

egzaminu.   


