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1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa
przedmiotu/
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
modułu
Kod przedmiotu/
BW31
modułu*
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej Wydział Socjologiczno–Historyczny
kierunek)
Nazwa jednostki
Instytut Nauk o Polityce
realizującej przedmiot
Kierunek studiów
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom kształcenia
pierwszy stopień
Profil
Praktyczny
Forma studiów
stacjonarne
Rok i semestr studiów III/V
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Koordynator
Dr hab. Sabina Grabowska
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej/ osób
Sabina Grabowska
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
-

30

-

-

-

-

-

Liczba pkt ECTS

-

2

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku)
zaliczenie z oceną
2.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Do opanowania zagadnień przedmiotu niezbędna jest wiedza objęta przedmiotem pod nazwą „nauka o państwie i prawie”. Student powinien rozumieć podstawowe pojęcia nauk prawnych i umieć
się nimi posługiwać przy analizie oraz wykładni tekstów prawnych
3.

3.1.
C1

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA, TREŚCI
NE

PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZ-

Cele przedmiotu/modułu
Student powinien zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.
Student powinien zdobyć umiejętności analizowania aktów prawa cywilnego oraz ich inter-

pretowania i praktycznego stosowania.
3.2

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK
(efekt Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu Odniesienie do
kształcenia)
(modułu)
efektów kierunkowych (KEK)
EK_01
Wyjaśnić na czym polega stosunek cywilnoprawny. Wska- W03
zać i scharakteryzować jego elementy. Objaśnić reguły
dokonywania czynności prawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem zawierania umów.
EK_02
Wyjaśnić na czym polega stosunek zobowiązaniowy. W06
Wskazać i scharakteryzować jego elementy. Określić źródła zobowiązań i reguły wykonania i skutki niewykonania
zobowiązań
EK_03
Wskazać reguły odpowiedzialności odszkodowawczej i W03, U12
zakres obowiązku naprawienia szkody
EK_04
Scharakteryzować treść podstawowych typów umownych W03, U01
stosunków obligacyjnych oraz reguły ich kreowania i wygaszania
EK_05
Wyjaśnić istotę stosunku prawno rzeczowego, Wskazać i W06, U12
scharakteryzować prawa rzeczowe, Objaśnić reguły dokonywania czynności prawnych, prowadzących do powstania
praw rzeczowych.
EK_06
Wskazać zasady rządzące prawem spadkowym. Podać isto- W03, U01
tę czynności prawnej z zakresu prawa spadkowego. Scharakteryzować istotę czynności na wypadek śmierci.
EK_07
Komunikować się w języku prawniczym z zakresu prawa K07
cywilnego Przedstawić i uzasadnić stanowisko w zakresie
zastosowania podstawowych norm praw
3.3

TREŚCI PROGRAMOWE
A.

Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć
praktycznych

Treści merytoryczne
Wprowadzenie do prawa cywilnego, źródła prawa cywilnego, stosowanie prawa
cywilnego
Prawo podmiotowe, przedmioty stosunku cywilnoprawnego
Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, pojecie własności i jej uwarunkowania
społeczno - gospodarcze
Treść, zakres i wykonywanie własności, nabycie i utrata własności
Użytkowanie wieczyste
Prawa rzeczowe ograniczone - przepisy ogólne
Użytkowanie, służebności
Prawa zastawnicze, hipoteka, zastaw, posiadanie
Księgi wieczyste i ewidencja gruntów
Źródła i miejsce prawa zobowiązań w polskim systemie prawnym
Zobowiązanie, świadczenie
Wielość wierzycieli lub dłużników

Umowy zobowiązaniowe, umowy konsumenckie
Umowy odnoszące się do osób trzecich,
Czyny niedozwolone
Odpowiedzialność za cudze czyny
Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych
Bezpodstawne wzbogacenie, wykonanie zobowiązań
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
Wygaśnięcie zobowiązania
Zmiana dłużnika
Systematyzacja szczegółowych umów zobowiązaniowych
Umowy regulujące przeniesienie praw
Darowizna
Umowa przekazania nieruchomości
Umowy regulujące używanie rzeczy
Dzierżawa, leasing, przechowanie
Umowa składu, komisu, przewozu
Umowy regulujące stosunki kredytowe
Ubezpieczenia gospodarcze
3.4

METODY DYDAKTYCZNE

Np.:
Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną/ metody kształcenia na odległość
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów( projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/ praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja/ metody kształcenia na odległość
Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń
4
4.1

METODY I KRYTERIA OCENY
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_ 03

EK_ 04

EK_ 05

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w
trakcie zajęć)
- wyniki testu śródsemestralnego i końcowego;
- ocena odpowiedzi podczas zajęć.
- wyniki testu śródsemestralnego i końcowego;
- ocena odpowiedzi podczas zajęć.
- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć;
- efekty pracy studenta w grupie podczas zajęć;
- ocena odpowiedzi podczas zajęć.
- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w
tym wygłoszonego referatu);
- udział i efekty pracy studenta w grupie;
- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;
- ocena postawy studenta podczas zajęć.
- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w
tym wygłoszonego referatu);
- udział i efekty pracy studenta w grupie;
- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;

Forma zajęć
dydaktycznych
(w, ćw, …)
ĆW.
ĆW.
ĆW.
ĆW.

ĆW.

EK_ 06

EK_ 07

- ocena postawy studenta podczas zajęć.
- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w ĆW.
tym wygłoszonego referatu);
- udział i efekty pracy studenta w grupie;
- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;
- ocena postawy studenta podczas zajęć.
- ocena wypowiedzi i postawy studenta podczas ĆW.
zajęć;
- ocena udziału studenta w dyskusji podczas zajęć.

4.2
Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych (referat, aktywność na zajęciach, kolokwium –test)
Ocena bardzo dobra – ocena bardzo dobra z referatu, aktywność na zajęciach, uzyskanie od
95% do 100% z testu
Ocena +dobra – ocena +dobra z referatu, aktywność na zajęciach, uzyskanie od 90% do
94% z testu
Ocena dobra – ocena dobra z referatu, aktywność na zajęciach, uzyskanie od 80% do 89%
punktów z testu
Ocena +dostateczna – ocena +dostateczna z referatu, aktywność na zajęciach, uzyskanie od
70 do 79% punktów z testu
Ocena dostateczna – ocena dostateczna z referatu, brak aktywności na zajęciach, uzyskanie
od 60% do 69% punktów z testu
Ocena niedostateczna – brak lub ocena niedostateczna z referatu, brak aktywności na zajęciach, uzyskanie mniej niż 60 % punktów z testu
Ocenę pozytywną z przedmiotu można otrzymać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia.

5.

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w
godzinach oraz punktach ECTS

Aktywność
godziny zajęć wg planu z nauczycielem
przygotowanie do zajęć
udział w konsultacjach
czas na napisanie referatu/eseju
przygotowanie do egzaminu
udział w egzaminie
Inne (jakie?)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
6.

Liczba godzin/ nakład pracy studenta
30
20
5
5
60
2

PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

