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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień 

Sylabus modułu: Wprowadzenie do prawa cywilnego (11-R1S-12-r1_22) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu  Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

50%- wykłady 
50% - ćwiczenia  
 
 

informacje 
dodatkowe 

Ocena  w USOS- ie i indeksie jest oceną łączną za wykłady i 
ćwiczenia 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa Kod:  
wykład r1_22_fs_1 

prowadzący dr Aleksandra Brzemia-Bonarek 
grupa(-y)  
treści zajęć przedstawienie wiedzy na temat zasad ogólnych polskiego prawa cywilnego 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie 
do prezentacji 

organizacja 
zajęć  

Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z 
zakresu polskiego prawa cywilnego 

literatura 
obowiązkowa 

Kodeks Cywilny z 23.04.1964 roku z późń. zm 
F. Zoll, U. Ernst, A. Rachwał, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2011. 
J. Gajda, Z. Gawlik, Podstawy prawa cywilnego, Bydgoszcz 1999. 

literatura 
uzupełniająca 

R. Sobański, „Dylematy” , t. 1-3 Katowice 2006 i t. 4 Katowice 2008, (wybrane 
felietony) 
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adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego 
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu. 

  

 

nazwa Kod:  

ćwiczenia r1_22_fs_2 

prowadzący dr Aleksandra Brzemia-Bonarek 
grupa(-y)  
treści zajęć  Poznanie zasad obowiązujących w polskim systemie praw prywatnego, ogólna 

znajomość kodeksu cywilnego, nabywanie umiejętności przygotowania i prawidłowej 
interpretacji wybranych umów cywilno-prawnych. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

10 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Pogłębienie wiedzy zdobytej na ćwiczeniach oraz przygotowanie prezentacji końcowej 
na zadany temat 

organizacja 
zajęć  

Ćwiczenia odbywają się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z 
zakresu poszczególnych działów prawa cywilnego. 

literatura 
obowiązkowa 

 

literatura 
uzupełniająca 

Komputerowy system  informacji prawniczej  LEX, portal edukacja prawnicza, ( 
www.edukacjaprawnicza.p) 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 

Kolokwium ustne r1_22_w_1 

kod(-y) zajęć  r1_22_w_1 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Aleksandra Brzemia-Bonarek 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość najważniejszych  zasad rządzących polskim prawem cywilnym, metod i  
środków interpretacji prawniczej, umiejętność dokonywania prostej argumentacji z 
uwzględnieniem metody  interdyscyplinarnego  spojrzenia na zagadnienie. 

kryteria oceny Prawidłowo uzupełniona umowa cywilno-prawna wybrana losowo przez studenta. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Weryfikacja dokonywana jest na bieżąco podczas ćwiczeń. 

informacje 
dodatkowe 

Możliwość poprawy na konsultacjach 

 
Nazwa: Wprowadzenie do  prawa cywilnego kod 

Wystąpienie  ustne ( prezentacja)  r1_22_w_2 

kod(-y) zajęć  r1_22_w_2 
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Aleksandra Brzemia-Bonarek 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość najważniejszych  zasad rządzących polskim prawem cywilnym, metod i  
środków interpretacji prawniczej, umiejętność dokonywania prostej argumentacji z 
uwzględnieniem metody  interdyscyplinarnego  spojrzenia na zagadnienie. 

kryteria oceny Ocena za prawidłową pod względem formy i treści pracę. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę temat 
pod koniec całości modułu. 

informacje 
dodatkowe 

Studenci dokonują prezentacji w parach, oby dwie osoby otrzymują taką samą ocenę. 
(Istotą jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej formy pracy.) 

 
 
 
 
 
 

 


