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INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

 

Przedmiot:   Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (ćwiczenia) 

Tryb i kierunek studiów: II WSP, gr. 1,2,3, semestr letni 2020/2021 

Prowadzący:    dr Agnieszka Guzewicz 

Sposób prowadzenia:  Ms Teams / Ms Forms wg planu w USOS 

 

ZAKRES MATERIAŁU 

 

1. Odpowiedzialność kontraktowa – wybrane zagadnienia 
2. Sprzedaż 

3. Najem, dzierżawa, użyczenie 

4. Umowa o dzieło, zlecenie 

5. Czyny niedozwolone - odpowiedzialność za czyny własne i cudze 
6. Kolokwium 

 

Podręcznik podstawowy: 
Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2020 

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2019 r 

 

WARUNKI  ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

 

I. Kolokwium 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń w semestrze letnim jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium, które 

odbędzie się na ostatnich zajęciach wg planu w USOS. Kolokwium będzie polegało na samodzielnym 
rozwiązaniu przez studenta kazusu przy użyciu aplikacji MS Teams / MS Forms.  

 

Kolokwium można poprawić jeden raz (w tej samej formie). W przypadku poprawy kolokwium ocena 
zostanie ustalona na podstawie średniej ocen z dwóch terminów, a w razie wątpliwości zaokrąglona w 

górę. 

 
 

II. Uczestnictwo w zajęciach 

 

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i będzie brana pod uwagę przy wystawieniu oceny 
końcowej. Na zajęciach dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.  

 

Każda kolejna nieobecność powinna zostać odrobiona w formie odpowiedzi ustnej w godzinach 
konsultacji w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia nieobecności, ewentualnie ustania jej przyczyny – 

pod rygorem obniżenia oceny końcowej o pół stopnia. 

 

III. Aktywność na zajęciach 

 

Wyróżniająca się aktywność merytoryczna w zakresie objętym tematyką zajęć, potwierdzona 

„plusami” na co najmniej połowie zajęć, powoduje podwyższenie oceny końcowej o pół stopnia.  
 

Aktywność na zajęciach może przybrać formę głosu w dyskusji po „podniesieniu ręki” lub komentarza 

w postaci wpisu na czacie na platformie MS Teams. O przyznaniu „plusów” za aktywność 
prowadzący będzie informował studentów na każdych zajęciach. 
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IV. Zasady wystawienia oceny całorocznej do protokołu 

 
Ocena całoroczna zostanie wystawiona do protokołu w semestrze letnim i będzie stanowiła średnią 

ocen cząstkowych z dwóch semestrów, zimowego i letniego. W przypadku, gdy wynik nie wskaże 

oceny z obowiązującej skali ocen, ocena końcowa zostanie zaokrąglona w górę. 
 


