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I. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu 

a. Kolokwium (opanowanie wiedzy) 

Kolokwium odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze letnim (pierwszy termin) w formie 

pisemnej (dwa kazusy) i będzie obejmowało materiał zrealizowany na ćwiczeniach oraz wskazany przez 

prowadzącego.  

Poprawa kolokwium odbywa się w tożsamej formie (forma pisemna, dwa kazusy). Poprawa oceny 

pozytywnej jest możliwa tylko raz. Ocenę ostateczną, braną pod uwagę jako składnik oceny z przedmiotu 

(por. II), stanowi średnia oceny z pierwszego terminu oraz z poprawy. 

b. Obecność na zajęciach 

Warunek konieczny stanowi obecność studenta na zajęciach (sprawdzana na każdych ćwiczeniach). 

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w trakcie trwania semestru. Jedynie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach istnieje możliwość usprawiedliwienia i odrobienia ewentualnych dalszych nieobecności na 

konsultacjach (por. IV pkt a).  

c. Aktywność na zajęciach 

Za aktywność na zajęciach (merytoryczny udział w dyskusji, prawidłowe rozwiązanie zadań 

praktycznych) student może zdobyć plusy, które są przyznawane przez prowadzącego na zakończenie 

każdych ćwiczeń. 

 

II. Ocena końcowa z przedmiotu  

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z kolokwium (średnia ocen z kolokwium). Brak 

pozytywnej oceny z kolokwium skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń. 

Ocena z przedmiotu może ulec zmianom w warunkach wskazanych poniżej:  

a. Podwyższenie oceny z przedmiotu 

Możliwość podniesienia oceny może nastąpić na skutek uzyskania przez studenta plusów na 

połowie zajęć (por. I pkt c). 

b. Obniżenie oceny z przedmiotu 

Obniżenie oceny o 0,5 stopnia następuje w przypadku nieodrobienia każdej kolejnej (ponad jedną) 

nieobecności na zajęciach. 

 

III. Uwagi dodatkowe 

a. Konsultacje: 

Konsultacje prowadzącego odbywają się w postaci zdalnej według harmonogramu zamieszczonego 

na stronie internetowej Wydziału.   

b. Przygotowanie do zajęć 

Student zobowiązany jest do przygotowania się na każde następne zajęcia poprzez przyswojenie 

wiedzy z zakresu stanowiącego ich przedmiot. Na ćwiczeniach student dysponuje kodeksem cywilnym, a 

także innymi aktami prawnymi wskazanymi przez prowadzącego. 

 

 

 

 

 



IV. Tematy realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021: 

1. Stosowanie prawa cywilnego – fakty, ciężar dowodu, domniemania 

2. Wykładnia i wnioskowania prawnicze 

3. Dobra osobiste i ich ochrona 

4. Przedawnienie i terminy zawite 

5. Zawarcie umowy  
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