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1.  nazwa kierunku nauki o rodzinie 

2.  poziom kształcenia pierwszy 
3.  profil kształcenia ogólnoakademicki 
4.  forma prowadzenia 

studiów 
stacjonarne 

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Wprowadzenie do prawa cywilnego 

Kod modułu: 11-R1S-14-r1_22 

1. Liczba punktów ECTS: 2 

2. Zakładane efekty kształcenia modułu 
kod efektu 
kształcenia 

modułu 
Opis efektu kształcenia 

kod efektu 
kształcenia 
kierunku 

stopień 
realizacji 

(skala 1-5) 

r1_22_1 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny nauk prawnych oraz zna i rozumie zasady ochrony prawa autorskiego. 

R1A_W2 
R1A_W4 

R1A_W13 
R1A_W19 

3 
1 
1 
4 

r1_22_2 Student ma umiejętność prawidłowego posługiwania się normami i regułami prawnymi w celu rozwiązania konkretnego problemu. R1A_U6  
R1A_U12 

3 
1 

r1_22_3 Student ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów. R1A_K4 
R1A_K5  

1 
1 

 

3. Opis modułu 
Opis W ramach modułu podjęte zostaną takie, jak: pojęcie prawa cywilnego, prawo prywatne a prawo publiczne, źródła prawa cywilnego, działy i 

rodzaje norm prawa cywilnego, osoba fizyczna i osoba prawna jako podmiot prawa, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej, rodzaje 
i formy czynności prawnych, przedmioty prawa cywilnego, rzeczy i ich klasyfikacja, pełnomocnictwo i inne sposoby zastępstwa prawnego, 
ochrona prawa autorskiego.  
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Omawianie i prowadzenie dialogu na wskazane tematy powinno przyczynić się nie tylko do zapoznania studentów z przepisami prawa, ale 
również wykształcić w nich umiejętność stosowania odpowiedniej interpretacji przepisów. 

Wymagania wstępne 
modułu 

brak 

 

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu 
kod nazwa (typ) sposobu weryfikacji opis szczegółowy efekt(-y) kształcenia modułu 
r1_22_w_1 kolokwium ustne sprawdzenie znajomości treści przybliżanych w czasie wykładów oraz 

zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta - w tym 
umiejętności rozwiązywania konkretnych kazusów prawnych 

r1_22_1, r1_22_2 

r1_22_w_2 wystąpienie ustne sprawdzenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadanych 
kazusów 

r1_22_2, r1_22_3 

 

5. Formy prowadzenia zajęć 
 forma prowadzenia zajęć praca własna studenta sposób weryfikacji  

efektów kształcenia 
punkty 
ECTS nazwa opis (z uwzględnieniem metod 

dydaktycznych) 
liczba 
godzin 

opis liczba 
godzin 

r1_22_fs_1 wykład wykład kursoryczny przybliżający 
studentom najważniejsze przepisy prawa 
cywilnego wraz z ich interpretacją  
wielkość grupy: wszyscy studenci 

15 

praca z zadaną literaturą przedmiotu 
pozwalającą na pogłębianie wiedzy 10 r1_22_w_1 1 

r1_22_fs_2 ćwiczenia analiza kazusów przy zastosowaniu 
wiedzy teoretycznej  
wielkość grupy: 20-30 studentów 10 

próby samodzielnego rozwiązania 
zadanych kazusów przy wykorzystaniu 
wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej 
oraz zadanej, dostępnej literatury 

15 r1_22_w_2 1 

suma godzin: 25 suma godzin: 25 suma punktów: 2 


