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SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU  
 
I. Informacje ogólne 

1.  Nazwa zajęć/przedmiotu:  Wstęp do prawa cywilnego 
2.  Nazwa zajęć/przedmiotu w języku angielskim Introduction to Civil Law 
3.  Kod zajęć/przedmiotu:  12-DDS06 
4.  Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy 
5.  Kierunek studiów:  dialog i doradztwo społeczne 
6.  Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia 

magisterskie):  
I stopień 

7.  Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki 
8.  Rok studiów (jeśli obowiązuje): 1 
9.  Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 20 h W, 10 h ĆW 

10.  Liczba punktów ECTS: 2 
11.  Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail 

prowadzącego zajęcia: 
dr Krzysztof Żok 
krzysztof.zok@amu.edu.pl 

12.  Język wykładowy: polski 
13.  Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak 

[częściowo/w całości] / nie): 
Obecnie nie przewiduje się 
możliwości b-learningu 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć/przedmiotu: 
 

a) przekazanie wiedzy o strukturze i treści prawa cywilnego; 
b) zapoznanie studentów z cywilnoprawna metodą regulacji oraz strukturą stosunku 

cywilnoprawnego; 
c) zapoznanie studentów z głównymi instytucjami czterech działów prawa cywilnego materialnego, 

tj. części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego; 
d) wyposażenie studenta w umiejętność oceny przesłanek i skutków dokonywania czynności 

cywilnoprawnych. 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): 
 
 Wiedza i umiejętności z zakresu wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadpodstawowej 

(ponadgimnazjalnej). 
 
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:  

 

Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU  
student/ka:  

Symbole EK dla 
kierunku studiów 

01 
zna rodzaje podstawowych struktur społecznych, ich rolę w 
aspekcie prawnym;  

DiDS_W07; 
DiDS_W10 
DiDS_K03 

02 
zna i odpowiednio analizuje prawo cywilne w zakresie 
potrzebnym do prowadzenia procedur mediacyjnych; 

DiDS_W10; 
DiDS_K03 

03 
zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości z perspektywy prawa 
cywilnego;  

DiDS_W10; 
DiDS_W12; 
DiDS_K03; 

04 
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej; 

DiDS_W14; 
DiDS_K03. 

05 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, 
uwzględniając aspekty prawne.  

DiDS_W10; 
DiDS_K03. 
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4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do 
odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu 

 

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: Symbol EU dla 
zajęć/przedmiotu 

Wykład  

Zagadnienia wstępne prawa cywilnego (pojęcie prawa cywilnego, jego 
miejsce w systemie prawa, źródła prawa cywilnego, normy 
cywilnoprawne). 

01, 02, 04 

Problematyka stosunku cywilnoprawnego: podmioty stosunków 
cywilnoprawnych, zagadnienia praw podmiotowych i przedawnienie 
roszczeń, przedmiot stosunków cywilnoprawnych, w tym dobra osobiste i 
ich ochrona.  

01, 02, 03 

Czynności prawne: oświadczenie woli, rodzaje czynności, zawarcie 
umowy, wady oświadczeń woli, zdolność do czynności prawnych, forma 
czynności prawnych, przedstawicielstwo i pełnomocnictwo 

02, 03, 05 

Pojęcie i charakter stosunku zobowiązaniowego.  02, 03, 05 

Źródła zobowiązań 02, 03, 05 

Świadczenie. Rodzaje stosunków obligacyjnych. Wykonanie zobowiązań. 
Wygaśnięcie zobowiązań. Skutki niewykonania zobowiązań.  

02, 03, 05 

Zobowiązania z umów. Bezpodstawne wzbogacenie. Czyny 
niedozwolone. Problematyka wybranych  typów umów obligacyjnych. 

02, 03, 05 

Podstawowe instytucje praw rzeczowego i prawa własności 
intelektualnej. 

02, 03, 04, 05 

Podstawowe instytucje prawa spadkowego: spadek, dziedziczenie, tytuł 
powołania do dziedziczenia, porządek dziedziczenia, formy testamentów. 

02, 03 

  

Ćwiczenia  

Zawarcie umowy, naruszenie zobowiązania, środki ochrony wierzyciela. 02, 03, 05 

Rękojmia, typologia umów nazwanych, wybrane umowy nazwane (w 
szczególności umowa o dzieło, umowa zlecenia i umowa o świadczenie 
usług). 

02, 03, 05 

Treść własności, przenoszenie własności, zasiedzenie, ograniczone 
prawa rzeczowe. 

02, 03, 05 

Dziedziczenie ustawowe, stanowisko spadkobiercy, odpowiedzialność za 
długi spadkowe. 

02, 05 
 

 
 
 
 

5. Zalecana literatura: 
 

‒ E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018. 
‒ Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2019. 
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III. Informacje dodatkowe  
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 

proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne) 
 

Metody i formy prowadzenia zajęć X 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień X 

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Dyskusja X 

Praca z tekstem  

Metoda analizy przypadków X 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)  

Metoda ćwiczeniowa X 

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego)  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Pokaz i obserwacja  

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) -   

…  

 

 
 
2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe 

dla danego EU lub/i zaproponować inne) 
 

Sposoby oceniania 

Symbole EU dla zajęć/przedmiotu 

01 02 03 04 05 

Egzamin pisemny X X X X X 

Egzamin ustny      

Egzamin z „otwartą książką”      

Kolokwium pisemne      

Kolokwium ustne      

Test X X X X X 

Projekt      

Esej      

Raport      

Prezentacja multimedialna      

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)      

Portfolio      

Inne (jakie?) -       

…      
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

P
ra

c
a

 w
ła

s
n
a

 s
tu

d
e
n

ta
* 

Przygotowanie do zajęć 10 

Czytanie wskazanej literatury 15 

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, 
demonstracji, itp.  

5 

Przygotowanie projektu  

Przygotowanie pracy semestralnej  

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia  

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 60 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2 

 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować 
inne 
 

 

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM: 
 

bardzo dobry (bdb; 5,0): 
 a) bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego w zakresie objętym  treściami 
kształcenia; 
 b) bardzo dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
 c) wysoka kultura języka. 
dobry plus (+db; 4,5): 
 a) bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego w zakresie objętym  treściami 
kształcenia; 
 b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
 c) wysoka kultura języka. 
dobry (db; 4,0): 
 a) dobra znajomość przepisów prawa cywilnego w zakresie objętym treściami 
 kształcenia; 
 b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
 c) poprawna kultura języka. 
dostateczny plus (+dst; 3,5): 
 a) dobra znajomość przepisów prawa cywilnego w zakresie objętym treściami 
 kształcenia; 
 b) poprawne formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie; 
 c) poprawna kultura języka. 
dostateczny (dst; 3,0): 
 a) dostateczna znajomość przepisów prawa cywilnego w zakresie objętym  treściami 
kształcenia; 
 b) poprawne formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie. 
niedostateczny (ndst; 2,0): 
 a) niedostateczna znajomość przepisów prawa cywilnego w zakresie objętym  treściami 
kształcenia; 
 b) niepoprawne formułowanie i uzasadnianie poglądów. 
 
 

 


