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Warunki zaliczenia ćwiczeń, inne warunki dopuszczenia do egzaminu 

oraz 

szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu z przedmiotu „Prawo karne” w sesji głównej i 

poprawkowej  

 

w roku akad. 2022/2023 

Zasady zaliczenia przedmiotu uregulowane są w rozdz. V Regulaminu Studiów na Uniwersytecie 

Warszawskim – uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. 

(Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2019 r., poz. 186 ze zm.)  

Niniejszym przekazuję do Państwa wiadomości – studentów II roku (kierunek: „Prawo”) - informacje 

dotyczące warunków zaliczenia ćwiczeń, innych warunków dopuszczenia do egzaminu oraz 

szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu z przedmiotu „Prawo karne” w sesji głównej (w tym 

w terminach zerowych), w sesji poprawkowej oraz w ramach powtarzania etapów. 

 

1) Podstawowe uregulowania 

– Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.; 

– Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.; 

– wybrane części ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

– wybrane części ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r.  

 

2) Wiodący podręcznik 

        – Lech Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021 (22 wydanie) 

 

3) Zakres materiału  

Studenci są zobowiązani do znajomości całości części ogólnej i części szczególnej kodeksu 

karnego oraz wybranych przepisów części wojskowej (w zakresie omawianym w podręczniku), 

art. 40, 42 i 44 Konstytucji RP, art. 1-16 oraz 43 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, art. 1-22 

ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Warto zapoznać się 

także z art. 93, 96, 235,237, 238 ust. 1, 239 ust. 1 oraz 2, 241, 242, 243 ust. 1, 247 oraz 248 tej 

ustawy. Ponadto studenci są zobowiązani do znajomości problematyki praktycznej wiążącej się z 

powyższymi aktami prawnymi w zakresie prezentowanym w podręczniku. 

 

4) Warunki zaliczenia ćwiczeń 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (z dopuszczeniem maksymalnie dwóch 

nieusprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie 

zaliczenia sprawdzianów (pisemnych albo ustnych) wymaganych przez prowadzącego ćwiczenia.  

 

5) Warunki dopuszczenia do egzaminu  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest również w przypadku egzaminu w terminie zerowym 

– uzyskanie zaliczenia ćwiczeń z prawa karnego materialnego. 

 

6) Przebieg egzaminu 

–  Forma egzaminu: ustny, o ile nie zostanie ustalona inna forma stosownie do Zarządzenia 

Dziekana WPiA lub Rektora.  

W przypadku, gdyby egzamin miał formę ustną: 



– student zdający egzamin otrzymuje trzy pytania. Treść pytań zapisuje się w protokole 

egzaminacyjnym; 

 

– przed udzieleniem odpowiedzi na poszczególne pytanie student ma prawo do 3 minut 

zastanowienia się nad odpowiedzią; 

 

– po udzieleniu odpowiedzi przez studenta na każde z pytań, egzaminator ocenia daną odpowiedź 

i wpisuje ocenę do protokołu;  

 

– po zakończeniu odpowiedzi na trzy pytania i wystawieniu ocen za każdą z odpowiedzi, 

egzaminator sumuje oceny za wszystkie trzy odpowiedzi i dzieli je przez 3; 

 

– otrzymana średnia służy do wystawienia oceny końcowej według następujących reguł:  

 

Poniżej 3,0     niedostateczny (2)  

Od 3,0 do 3,40  dostateczny (3) 

Powyżej 3,40 do 3,80 dostateczny plus (3,5) 

Powyżej 3,80 do 4,20  dobry (4) 

Powyżej 4,20 do 4,60  dobry plus (4,5) 

Powyżej 4,60 do 5,00 bardzo dobry (5);  

     – w przypadku uzyskania średniej : 5,00 - istnieje możliwość wystawienia oceny celującej (5!) 

– w przypadku gdy jedną z ocen z odpowiedzi jest ocena niedostateczny (2), egzaminator może 

wystawić ocenę niższą niż wynikająca ze średniej, ale jeżeli średnia ocen za trzy pytania jest 

wyższa niż 3,0 wystawiona ocena nie może być niższa niż dostateczny (3).  

7) Inne uregulowania  

 

Zastosowanie mają następujące uregulowania: 

–  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. t.j. z  2022 r., 

poz. 574 ze zm.) 

-–  Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim – uchwała nr 441 Senatu Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. (Monitor UW z 2019 r., poz. 186)  

– Zarządzenie nr 1/09/2021 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 

roku akademickim 2021/2022 Na podstawie Zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku 

akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223) 

–  Zarządzenie nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 

organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor 

Uniwersytetu Warszawskiego z 2021 r., poz. 222) 

–   Zarządzenie nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 

organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 

z 2021 r., poz. 223)  
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