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INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

 

Przedmiot:   Podstawy prawa cywilnego (ćwiczenia) 

Tryb i kierunek studiów: Stacjonarne Studia Administracji, II rok 

Semestr:   zimowy 2022/2023 

Prowadzący:    dr Agnieszka Guzewicz 

 

ZAKRES MATERIAŁU 

 

1. Zobowiązanie - pojęcie, istota, treść 

2. Świadczenie – pojęcie, istota, rodzaje 

3. Bezpodstawne wzbogacenie 

4. Świadczenie odszkodowawcze - szkoda, związek przyczynowy, odszkodowanie 

5. Czyny niedozwolone – bezprawność, wina, odpowiedzialność (rodzaje) 

6. Czyny niedozwolone – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu  

władzy publicznej 

7. Wykonanie zobowiązań 

8. Odpowiedzialność kontraktowa; roszczenie pauliańskie   

9. Umowy - rodzaje, sposoby zawarcia, swoboda umów, zastrzeżenia umowne 

10. Umowa sprzedaży, w tym sprzedaż konsumencka 

11. Umowa zlecenia 

12. Umowa o dzieło  

13. Umowa najmu 

14. Umowa pożyczki 

15. Umowa darowizny 

 

Literatura podstawowa: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Zarys prawa cywilnego, Warszawa 

2021 

 

WARUNKI  ZALICZENIA ĆWICZEŃ 

 

 

I. Kolokwium 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium, które odbędzie się w 

następującym terminie: 10 stycznia 2023 r. dla grup 3 i 4 oraz 12 stycznia 2023 r. dla grupy 5. 

Kolokwium będzie polegało na samodzielnym rozwiązaniu przez studenta kazusu.  

 

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 lub pisemnej w 

godzinach konsultacji lub podczas zajęć w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia nieobecności, 

ewentualnie ustania jej przyczyny – pod rygorem obniżenia oceny końcowej o pół stopnia. 
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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.  

 

O przyznaniu „plusów” za aktywność prowadzący będzie informował studentów na każdych 

zajęciach.  

 

 


