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Cele przedmiotu:

Zdobycie umiejętności praktycznego posługiwania się podstawowymi instytucjami prawa cywilnego. Poznanie funkcji i
miejsca rodziny w społeczeństwie, jakie prawodawca polski przyjmuje w uregulowaniu tej problematyki.

Wymagania wstępne:

Wiedza o podstawowych instytucjach prawoznawstwa. Podstawowe wiadomości dotyczące rodziny jako instytucji
społecznej oraz jej miejsca w życiu publicznym.
EFEKTY UCZENIA SIĘ

Kategoria

wiedza

Lp

KOD

Odniesienie do
efektów dla
programu

Opis efektu

1

EP1

nazywa, rozróżnia i opisuje podstawowe instytucje prawa
cywilnego

K_W09

2

EP2

wymienia i opisuje kluczowe uregulowania dotyczące
rodziny

K_W09

3

EP3

1

EP4

2

EP5

1

EP6

jest gotów inspirować, według przepisów prawa, proces
prawidłowego funkcjonowania rodziny i podmiotów ją
tworzących

K_K03

2

EP7

zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk i zachowań
związanych z życiem rodziny

K_K01

umiejętności

kompetencje społeczne

nazywa i streszcza główne problemy związane z życiem
rodzinnym w świetle obowiązujących norm prawnych

K_W09
K_W11

potrafi wskazać i porządkuje kwestie z zakresu prawnego
uregulowania instytucji rodziny i podmiotów ją
tworzących

K_U04
K_U05

ocenia i weryfikuje konkretne problemy związane z
życiem rodziny w świetle przepisów różnych gałęzi prawa

K_U04
K_U05

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

w tym elearning

Przedmiot: podstawy prawa cywilnego i rodzinnego
Forma zajęć: wykład
1. Zagadnienia podstawowe: pojęcie prawa cywilnego i jego miejsce w systemie prawa, prawo cywilne
jako część prawa prywatnego, źródła prawa cywilnego, prawo podmiotowe

1

2

0

2. Status osoby fizycznej: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne atrybuty

1

1

0

3. Osoba prawna: pojęcie osoby prawnej, teoria organów, rodzaje osób prawnych

1

1

0

1/2

4. Czynność prawna: pojęcie, rodzaje, forma czynności prawnych, oświadczenie woli

1

1

0

5. Przedstawicielstwo: istota, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnictwo, prokura

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2

0

1

2

0

10. Odpowiedzialność prawna za zachowania w ramach życia rodzinnego

1

1

0

11. Sposoby rozwiązania więzi rodzinnych i tego konsekwencje

1

2

0

6. Przedawnienie roszczeń: pojęcie roszczenia majątkowego, wymagalność roszczeń, okresy
przedawnienia, bieg, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia
7. Nakreślenie ujęcia rodziny w prawie, prób jej definiowania jako instytucji życia społecznego
właściwym różnym działom prawa i ogólna charakterystyka w prawie uregulowania problematyki
rodziny
8. Wskazanie i omówienie sposobów tworzenia instytucji rodziny, więzi rodzinnych między osobami i
charakterystyka zasad wymaganych w ramach życia rodzinnego w systemie prawa polskiego
9. Wskazanie i omówienie uregulowania praw i obowiązków różnych podmiotów w ramach życia
rodzinnego

Metody kształcenia

wykład problemowy; analiza tekstów prawnych z dyskusją; analiza rozwiązania w oparciu o normy prawne
wybranych problemów związanych z życiem rodzin
Nr efektu uczenia się
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7

SPRAWDZIAN

Zaliczenie (z oceną) uzyskiwane jest na podstawie pozytywnie zaliczonego sprawdzianu (min. 50% pozytywnych
odpowiedzi) oraz na podstawie uczestnictwa w dyskusji w trakcie zajęć.
Forma i warunki zaliczenia Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć. W przypadku poprawiania oceny
niedostatecznej końcowa ocena zostaje obniżona o 1,0 względem otrzymanej oceny pozytywnej (nie może być ona
jednak niższa niż 3,0).
Sem.
Metoda obliczania oceny
końcowej

1
1

Rodzaj
zaliczenia

Przedmiot
podstawy prawa cywilnego i rodzinnego
podstawy prawa cywilnego i rodzinnego [wykład]

Metoda
obl. oceny

Waga do
średniej

Ważona
zaliczenie z
oceną

1,00

Andrzejewski M. (2014): Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck
Radwański Z., Olejniczak A. (2011): Prawo cywilne. Część ogólna, C.H. Beck
Literatura podstawowa
Ziemianin B., Kuniewicz Z. (2007): Prawo cywilne. Część ogólna, Ars boni et eaqui
Wybrane akty prawne (zwłaszcza: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Ustawa o aktach stanu
cywilnego, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
Smyczyński T. (2014): Prawo rodzinne, Podręczniki prawnicze
Literatura uzupełniająca
Stępień-Sporek A., Zakrzewski P., Wyrwiński M. (2010): Prawo cywilne. Część ogólna, LexisNexis

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
W tym e-learning
Zajęcia dydaktyczne

15

0

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

0

Przygotowanie się do zajęć

0

0

Studiowanie literatury

13

0

Udział w konsultacjach

10

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

