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ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE 

Grupa 6. IV SSP (semestr letni 2018/19, każda czwartek o godz. 17.00, sala 215A) 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu: 

- obecność na zajęciach,  

- uzyskanie co najmniej 50 pkt.  

 

Obecność  

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (zob. Regulamin Studiów i Zarządzenie nr 18/2017 
Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr z dnia 27 lipca 2017 r.). 

Prowadząca dopuszcza jedną nieobecność bez usprawiedliwienia i bez odrobienia. Każda 
kolejna nieobecność musi zostać usprawiedliwiona i odrobiona w ciągu 14 dni od ustania 
przyczyny, którą ją wywołała. Zaliczenie nieobecności odbywać się będzie na konsultacjach 
poprzez ustną odpowiedź na pytania z materiału z zajęć, na których student był nieobecny. 

Każda nieusprawiedliwiona i nieodrobiona nieobecność powoduje obniżenie oceny końcowej 
o 0,5 stopnia.  

 

Kolokwium 

Kolokwium przewidziane jest na 13. zajęciach. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa. 
Zostanie ono przeprowadzone w formie testu i składać się będzie z 60 pytań testowych (4 
warianty odpowiedzi, jedna odpowiedź prawidłowa). Kolokwium będzie obejmowało materiał 
z wykładów i ćwiczeń (zakres według harmonogramu ćwiczeń i wykładów do dnia 
kolokwium).  Z kolokwium będzie można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Uzyskanie mniej niż 
30 pkt będzie skutkowało niezaliczeniem kolokwium. Poprawa kolokwium odbędzie się w 
formie ustnej na konsultacjach.  

Istnieje możliwość wcześniejszego zaliczenia kolokwium poprzez odpowiedź ustną na 
konsultacjach do dnia 23 maja 2019 r. (zakres – całość materiału według harmonogramu 
ćwiczeń i wykładów). Wcześniejsze zaliczenie kolokwium nie zwalnia studenta z uczestnictwa 
w zajęciach.  



 

Kartkówka  

Na 7. zajęciach zostanie przeprowadzona kartkówka z materiału, który został przerobiony na 
wszystkich poprzednich zajęciach. Obecność na kartkówce jest obowiązkowa. Kartkówka 
będzie składać się z 2 pytań otwartych. Z kartkówki można otrzymać 10 pkt (5 pkt / pytanie). 

 

Pisma procesowe  

W trakcie zajęć studenci będą sporządzać cztery pisma procesowe – pozew, apelację, wniosek 
o wszczęcie postępowania nieprocesowego oraz wniosek egzekucyjny. Za sporządzenie pism 
procesowych można otrzymać do 30 pkt (pozew i apelacja: 10 pkt/jeden, wnioski: 5 pkt/jeden). 

 

Aktywność 

Za aktywność na zajęciach i za rozwiązanie kazusu student może otrzymać „+”. Uzyskanie 
przez studenta trzech „+” będzie skutkowało podwyższeniem oceny o 0,5 stopnia 
(maksymalnie można w ten sposób podwyższyć sobie ocenę 0,5 stopnia). 

 

Referat  

Istnieje możliwość przygotowania referatu na temat i w formie, którą student uzgodni z 
Prowadzącą. Prawidłowo przygotowywany referat może podwyższyć ocenę o 0,5 stopnia.  

 

Literatura 

Podstawowym źródłem wiedzy jest Kodeks postępowania cywilnego. Student obowiązany jest 
mieć aktualne wydanie k.p.c. na każdych zajęciach (forma papierowa lub elektroniczna).  

Przykładowa literatura dodatkowa: 

Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2013. 

Meritum. Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017.  

Postępowanie cywilne w zarysie, W. Broniewicz, I. Kunicki, A. Marciniak, Warszawa 2016. 

Postępowanie cywilne, J. Jodłowski, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Z. Resich, K. Weitz, 
Warszawa 2016 

Postępowanie cywilne, I. Gil, Warszawa 2017. 

 

Harmonogram ćwiczeń  

Harmonogram ćwiczeń zostanie udostępniony w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć na stronie 
Prowadzącej.  



Ocena końcowa 

W trakcie zajęć można maksymalnie uzyskać 100 pkt.  

Skala ocen: 

> 50 pkt – ndst (2,0) 

50 pkt – 59 pkt – dst (3,0) 

60 pkt – 69 pkt – dst+ (3,5) 

70 pkt – 79 pkt – db (4,0) 

80 pkt – 89 pkt – db+ (4,5) 

90 pkt – 100 pkt – bdb (5,0)  

 

 

 

 


