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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) 

PRAWO CYWILNE / Civil law 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej 

kierunek: 
Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych 

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:  Zarządzanie, II stopień 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Nazwa specjalności: - 

Rodzaj modułu uczenia się: podstawowy 

Rok / Semestr:  I rok/II semestr 

Osoba koordynująca przedmiot: Dr P. Wąchal 

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa 
przedmiotów): Wymagania z przedmiotu "Prawo" 

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN  

 Wykład Ćwiczenia Konwersatorium  Laboratorium Warsztaty Projekt Seminarium Konsultacje Egzamin/ 
zaliczenie 

Suma 
godzin 

Studia stacjonarne 36  30       66 

Studia niestacjonarne 20  20       40 

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Formy zajęć Metody dydaktyczne 

Wykład Ustna forma wykładu wzbogacona prezentacjami multimedialnymi 

Konwersatorium Rozwiązywanie kazusów 

IV.  PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW 

Lp. Opis przedmiotowych efektów uczenia się 
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego 

Wiedza: 

1. 
Rozumienie istoty prawa cywilnego jako gałęzi prawa, norm, przepisów i zasad prawa 
cywilnego na tle innych gałęzi, znajomość zakresu prawa cywilnego, źródeł prawa 
cywilnego 

ZO2_W01 
 

2. 
Znajomość specyfiki praw rzeczowych oraz przedmiotów stosunków 
cywilnoprawnych 

 

ZO2_W01 
 

 

3. 
Wiedza na temat osoby fizycznej i osoby prawnej, ich zdolności prawnej i zdolności 
do czynności prawnych. 

 

ZO2_W01 
 

Umiejętności: 

1. Umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi z zakresu prawa cywilnego 
ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U05 
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2. 
Umiejętność kreowania stosunków cywilnoprawnych 
 

ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U05 

3. Umiejętność rozwiązywania stosunków cywilnoprawnych oraz dokonywania oceny 
ich wadliwości 

ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U05 

Kompetencje społeczne: 

1. 
Znajomość zasad konstruowania stosunków cywilnoprawnych mająca przełożenie na 
ochronę własnych interesów, bądź interesów danego środowiska poprzez właściwe 
ułożenie relacji praw i obowiązków stosunków prawnych. 

ZO2_K01 
ZO2_K02 

2. Definiowanie prostych problemów natury prawnej i rozwiązywanie tych problemów w 
sferze podstawowej w oparciu o odpowiednie regulacje prawne 

ZO2_K01 
ZO2_K02 

3. 

Aktywny udział w działalności samorządowej poprzez realizację zasad 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Podejmowanie w danej społeczności 
inicjatyw zmierzających do realizacji interesów określonej grupy społecznej z 
poszanowaniem zasad praworządności. 

ZO2_K01 
ZO2_K02 

V. TREŚCI PROGRAMOWE (UCZENIA SIĘ) 

Lp. Wykład: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 
efektów uczenia się  

1. 
Podmioty stosunku prawnego: osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do 
czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, ochrona dóbr 
osobistych i osoby prawne 

ZO2_W01 
ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U05 
ZO2_K01 
ZO2_K02 

2. Przygotowanie zawarcia umowy: rokowania, listy intencyjne 

3. Sposoby zawierania umów: oferta, przetarg, negocjacje 

4. Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura: pojęcie i rodzaje 

5. Charakterystyka wybranych umów cywilnoprawnych: umowa sprzedaży, zamiany, 
najmu, darowizny 

6. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego: pojęcie rzeczy i rodzaje rzeczy, części 
składowe rzeczy, przynależności, pożytki, przedsiębiorstwo 

7. Treść i granice prawa własności 

8. 
Nabycie i utrata prawa własności: umowne przeniesienie własności rzeczy, 
zasiedzenie, zrzeczenie się prawa własności, przemilczenie, połączenie, pomieszanie, 
przetworzenie rzeczy, wywłaszczenie 

9. Ochrona prawa własności: środki ochrony prawa własności, odrębna własność lokali, 
współwłasność 

10. 
Użytkowanie wieczyste: przedmiot i treść użytkowania wieczystego, powstanie i 
przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, wygaśnięcie prawa użytkowania 
wieczystego 

11. Użytkowanie: przedmiot użytkowania, treść i wykonywanie użytkowania, powstanie i 
wygaśnięcie użytkowania 

12. Służebności: treść i rodzaje służebności, powstanie i wygaśnięcie służebności, 
wykonywanie służebności 

13. Hipoteka: treść i przedmiot hipoteki, rodzaje hipotek, ochrona hipoteki, wygaśnięcie 
hipoteki 

14. Posiadanie: pojęcie i rodzaje posiadania, nabycie i utrata posiadania, ochrona 
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posiadania 

Lp. Konwersatorium: 
Odniesienie do 

przedmiotowych 
efektów uczenia się 

1. 
Podmioty stosunku prawnego: osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do 
czynności prawnych, miejsce zamieszkania, uznanie za zmarłego, ochrona dóbr 
osobistych i osoby prawne (rozwiązywanie kazusów) 

ZO2_W01 
ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U05 
ZO2_K01 
ZO2_K02 

2. 
Przygotowanie zawarcia umowy: rokowania, listy intencyjne (rozwiązywanie 
kazusów)  
 

3. Sposoby zawierania umów: oferta, przetarg, negocjacje (rozwiązywanie kazusów) 

4. Przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura: pojęcie i rodzaje 
(rozwiązywanie kazusów) 

5. Charakterystyka wybranych umów cywilnoprawnych: umowa sprzedaży, zamiany, 
najmu, darowizny (rozwiązywanie kazusów) 

6. 
Przedmioty stosunku cywilnoprawnego: pojęcie rzeczy i rodzaje rzeczy, części 
składowe rzeczy, przynależności, pożytki, przedsiębiorstwo (rozwiązywanie 
kazusów) 

7. Treść i granice prawa własności (rozwiązywanie kazusów) 

8. 
Nabycie i utrata prawa własności: umowne przeniesienie własności rzeczy, 
zasiedzenie, zrzeczenie się prawa własności, przemilczenie, połączenie, pomieszanie, 
przetworzenie rzeczy, wywłaszczenie (rozwiązywanie kazusów) 

9. Ochrona prawa własności: środki ochrony prawa własności, odrębna własność lokali, 
współwłasność (rozwiązywanie kazusów) 

10. 
Użytkowanie wieczyste: przedmiot i treść użytkowania wieczystego, powstanie i 
przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, wygaśnięcie prawa użytkowania 
wieczystego (rozwiązywanie kazusów) 

11. Użytkowanie: przedmiot użytkowania, treść i wykonywanie użytkowania, powstanie i 
wygaśnięcie użytkowania (rozwiązywanie kazusów) 

12. Służebności: treść i rodzaje służebności, powstanie i wygaśnięcie służebności, 
wykonywanie służebności (rozwiązywanie kazusów) 

13. Hipoteka: treść i przedmiot hipoteki, rodzaje hipotek, ochrona hipoteki, wygaśnięcie 
hipoteki (rozwiązywanie kazusów) 

14. Posiadanie: pojęcie i rodzaje posiadania, nabycie i utrata posiadania, ochrona 
posiadania (rozwiązywanie kazusów) 

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia 
się Metoda weryfikacji 

Forma zajęć, w ramach której 
weryfikowany jest EUS(Efekt 

uczenia się)  

Wiedza: 

ZO2_W01 

 
 

Egzamin pisemny. Rozwiązywanie kazusów 
 

Wykład, konwersatorium 

Umiejętności: 
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ZO2_U01 
ZO2_U02 
ZO2_U05 

 
Egzamin pisemny. Rozwiązywanie kazusów 

 
Wykład, konwersatorium 

Kompetencje społeczne: 

ZO2_K01 
ZO2_K02 

 
Egzamin pisemny. Rozwiązywanie kazusów 

 
Wykład, konwersatorium 

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

Efekty uczenia 
się 

Ocena niedostateczna 
Student nie zna i nie rozumie/nie 

potrafi/nie jest gotów: 

Zakres ocen 3,0-3,5 
Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Zakres ocen 4,0-4,5 
Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Ocena bardzo dobra 
Student zna i rozumie 

/potrafi/jest gotów: 

Dla każdego 
z efektów 
uczenia się 

określonego dla 
modułu w 

zakresie wiedzy 
umiejętności 
i kompetencji 

Student uzyskuje poniżej 50% max. 
liczby punktów  

dla danego efektu 

Student uzyskuje od 50 do 59% 
max. liczby punktów  

dla danego efektu na ocenę 3 
oraz 

Student uzyskuje od 60 do 69% 
max. liczby punktów  

dla danego efektu na ocenę 3,5 

Student uzyskuje od 70 do 
79% max. liczby punktów  

dla danego efektu na ocenę 4 
oraz  

Student uzyskuje od 80 do 
89% max. liczby punktów  

dla danego efektu na ocenę 4,5 

Student uzyskuje powyżej 
89% max. liczby punktów  

dla danego efektu 

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS 

Rodzaj aktywności 
ECTS 

Obciążenie studenta 
Studia 

stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,  
projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II 66 40 

Egzamin/zaliczenie 1 1 

Udział w konsultacjach 1 1 

Projekt / esej   

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych 27 43 

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych 20 40 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 5 pkt ECTS/ 125 h 5 pkt ECTS/ 125 h 

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 66 40 

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem 
zawodowym   

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do 
prowadzenia badań   

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

Literatura podstawowa przedmiotu: 
1. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2019 
2. Bieliński A.K., Pannert M., Prawo cywilne. Część ogólna. Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2018 
3. Czajkowska –Matosiuk K., Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania i spadki, C.H. Beck, Warszawa 2018 
4. Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2017 
5. Radwański Z., Panowicz - Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017 

Literatura uzupełniająca przedmiotu: 
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1. Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz., Warszawa 2019 
2. Załucki M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz., Warszawa 2019  
3. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny, tom I, Komentarz do art. 1-449, C.H. Beck, Warszawa 2018 
4. Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny, tom I, Komentarz do art. 1-352, C.H. Beck, Warszawa 2018 
5. Cudny Ł., Kodeks cywilny : komentarz : zobowiązania : część szczegółowa, ustawa o terminach zapłaty, C.H. Beck, Warszawa 

2017 
6. Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I i II, Warszawa 2017. 

Inne materiały dydaktyczne: Opracowania własne 
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