Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Prawo cywilne część ogólna
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(PRZEDMIOTY PODSTAWOWE)
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Nazwa kierunku:

Prawo
Forma studiów:

Profil kształcenia:

jednolite magisterskie, stacjonarne

ogólnoakademicki

Rok / semestr:
1, 2 / 2, 3

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

polski

Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady

ćwiczenia

Wymiar zajęć:

30

30

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

Prowadzący zajęcia:

prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin - wykłady
mgr Krzysztof Kubasik - ćwiczenia
mgr Adriana Tomczyk - ćwiczenia

Cel przedmiotu /
modułu:

Zrozumienie miejsca i roli prawa cywilnego w systemie prawa i obrocie prawnym. Poznanie
podstawowych instytucji prawa cywilnego. Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi
pojęciami z zakresu prawa cywilnego w toku procesu wykładni, stosowania prawa oraz dokonywania
podstawowych czynności cywilnoprawnych.

Wymagania wstępne:

Rozpoznaje i opisuje podstawowe instytucje prawoznawstwa. Wyprowadza wnioski na podstawie
twierdzeń, swobodnie analizuje i ocenia poddane zagadnienia. Dyskutuje zachowując krytycyzm i
ostrożność w wyrażaniu własnych sądów.
Przedmioty ułatwiające studentowi naukę: Wstęp do prawoznawstwa, Prawo rzymskie, Logika prawnicza.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. Nazywa i rozróżnia podstawowe instytucje prawa cywilnego.

K_W04

S2A_W06,

2. Opisuje podstawowe instytucje prawa cywilnego.

K_W11

S2A_W01,

3. Rozwiązuje proste stany faktyczne z zastosowaniem
poznanych instytucji części ogólnej prawa cywilnego.

K_U02

S2A_U02,

4. Analizuje w podstawowym zakresie orzecznictwo sądowe i
literaturę z zakresu prawa cywilnego.

K_U08

S2A_U04,
S2A_U06,

5. Dyskutuje i ocenia trafność rozwiązań co do podstawowych
instytucji prawa cywilnego.

K_U05

S2A_U02,
S2A_U03,
S2A_U05,

6. Angażuje się w poszukiwanie rozwiązania powierzonych
zadań.

K_K02

S2A_K02,

7. Dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy i konieczność jej
uaktualniania.

K_K03

S2A_K06,

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Pojęcie, systematyka i źródła prawa cywilnego.

2

2. Normy i przepisy prawa cywilnego: rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego, obowiązywanie norm prawa
cywilnego w przestrzeni, czasie i co do osób.

2

3. Prawo podmiotowe: pojęcie prawa podmiotowego, uprawnienia, rodzaje praw podmiotowych, nabycie zmiana i
wygaśnięcie praw podmiotowych, wykonywanie i ochrona praw podmiotowych.

2

4. Stosunek cywilnoprawny: pojęcie stosunku cywilnoprawnego, zdarzenia cywilnoprawne.

2

5. Osoby fizyczne: osoba fizyczna jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
osoby fizycznej, cechy indywidualizujące osobę fizyczną, stan cywilny, stan osobisty, miejsce zamieszkania, dobra
osobiste.

3

6. Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, nazwa, siedziba, przedmiot działania, rodzaje osób prawnych, zdolność
prawna i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej, rejestry osób prawnych, dobra osobiste osób prawnych.

2

7. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: uwagi ogólne, kategorie przedmiotów stosunków cywilnoprawnych.

2

8. Czynności prawne: pojęcie czynności prawnej, oświadczenia woli i ich wykładnia, wady oświadczenia woli, treść
czynności prawnej, rodzaje czynności prawnych, forma czynności prawnych, sposoby zawierania umów, wadliwość
czynności prawnych i jej skutki.

10

9. Przedstawicielstwo: Istota i rodzaje przedstawicielstw, pełnomocnictwo.

3

10. Przedawnienie i terminy zawite: Istota i skutki przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu
przedawnienia, terminy zawite i ich rodzaje.

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Pojęcie, systematyka i źródła prawa cywilnego.

2

2. Normy i przepisy prawa cywilnego: rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego, obowiązywanie norm prawa
cywilnego w przestrzeni, czasie i co do osób.

2

3. Stosowanie prawa cywilnego: pojęcie stosowania prawa cywilnego, ustalanie stanu faktycznego, pojęcie dowodu,
środki dowodowe, rozkład ciężaru dowodu, domniemania, wyszukiwanie normy prawnej dla stanu faktycznego,
reguły wykładni, wnioskowania prawnicze, reguły kolizyjne, ustalanie konsekwencji prawnych stanu faktycznego.

3

4. Prawo podmiotowe: pojęcie prawa podmiotowego, uprawnienia, rodzaje praw podmiotowych, nabycie zmiana i
wygaśnięcie praw podmiotowych, wykonywanie i ochrona praw podmiotowych.

2

5. Stosunek cywilnoprawny: pojęcie stosunku cywilnoprawnego, zdarzenia cywilnoprawne.

1

6. Osoby fizyczne: osoba fizyczna jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
osoby fizycznej, cechy indywidualizujące osobę fizyczną, stan cywilny, stan osobisty, miejsce zamieszkania, dobra
osobiste.

3

7. Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, nazwa, siedziba, przedmiot działania, rodzaje osób prawnych, zdolność
prawna i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej, rejestry osób prawnych, dobra osobiste osób prawnych.

2

8. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: uwagi ogólne, kategorie przedmiotów stosunków cywilnoprawnych.

2

9. Czynności prawne: pojęcie czynności prawnej, oświadczenia woli i ich wykładnia, wady oświadczenia woli, treść
czynności prawnej, rodzaje czynności prawnych, forma czynności prawnych, sposoby zawierania umów, wadliwość
czynności prawnych i jej skutki.

9

10. Przedstawicielstwo: Istota i rodzaje przedstawicielstw, pełnomocnictwo.

2

11. Przedawnienie i terminy zawite: Istota i skutki przedawnienia, terminy przedawnienia, bieg terminu
przedawnienia, terminy zawite i ich rodzaje.

2

Metody kształcenia

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z
wykładem (wykład)
Analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozwiązywanie stanów faktycznych - tzw. kazusów (ćwiczenia)
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

* kolokwium

1,2,3,4,5,

* egzamin pisemny

1,2,3,4,5,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

6,7,

Ćwiczenia: Kolokwium w formie pisemnej polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania teoretyczne i
rozwiązaniu 1 stanu faktycznego (kazusu). Za każdą odpowiedź na pytanie teoretyczne można uzyskać
maksymalnie 2 punkty, za rozwiązanie kazusu maksymalnie 3 punkty. Ocena końcowa z kolokwium
zależy od ilości uzyskanych punktów:
6,5 - 7 pkt - ocena 5
5,5 - 6 pkt - ocena 4,5
4,5 - 5 pkt - ocena 4
4 pkt - ocena 3,5
3,5 pkt - ocena 3
poniżej 3,5 pkt - ocena 2
Forma i warunki
zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania teoretyczne; za każdą
odpowiedź można otrzymać 0, 1, 2 lub 3 punkty (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej
literatury). Ocena końcowa z egzaminu zależy od ilości uzyskanych punktów tj.:
9 pkt - ocena 5
8 pkt - ocena 4,5
7 pkt - ocena 4
6 pkt - ocena 3,5
5 pkt - ocena 3
poniżej 5 pkt - ocena 2
Sposób wyliczenia oceny z przedmiotu: ocena z kolokwium (ćwiczeń) stanowi 0,3 oceny z przedmiotu,
ocena z egzaminu (wykładów) stanowi 0,7 oceny z przedmiotu.
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NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w konsultacjach

40

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

4

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

36

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

175

Liczba punktów ECTS

7

