
ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU 

Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań 

semestr letni 2020/2021 

grupa 4 SNP(Z) II 

 

 

PROWADZĄCY:  

mgr Aleksandra Pasek  

e-mail: aleksandra.spisz@uwr.edu.pl 

 

TERMINY KONSULTACJI:  

1. 27.03.2021 r. - w godz. 17:00-18:00  

2. 08.05.2021 r. - w godz. 17:00-18:00 

3. 09.05.2021 r. - w godz. 17:00-18:00 

4. 22.05.2021 r. - w godz. 10:15-11:15 

5. 06.06.2021 r. - w godz. 14:00-15:00 

 

Konsultacje będą przeprowadzane zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.  

 

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ: 

 

1. 07.03.2021 r. 
Informacje organizacyjne 
Poręczenie 
 

2. 27.03.2021 r. 
Najem 
Ochrona praw lokatorów  
Dzierżawa  
Użyczenie 

 
3. 08.05.2021 r. 

Zlecenie 

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 

Umowa o dzieło  

Przechowanie 

Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady                 - część 1 

 

4. 09.05.2021 r. 
Zlecenie 

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 

Umowa o dzieło  

Przechowanie 

Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady                 - część 2 
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5. 22.05.2021 r. 
Kolokwium zaliczeniowe 
Papiery wartościowe – zagadnienia ogólne, przykładowe postacie papierów wartościowych 
 

6. 06.06.2021 r. 
Pożyczka 
Depozyt nieprawidłowy 

 

 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

 

1. Obecność na zajęciach 

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach niewymagająca zaliczenia. Każda kolejna 

nieobecność podlega zaliczeniu na konsultacjach prowadzącego. Zaliczenie nieobecności polega 

na udzieleniu odpowiedzi ustnej na pytania z zakresu tematycznego, jaki był omawiany na 

ćwiczeniach, w których Student nie uczestniczył. Niezaliczenie nieobecności skutkować będzie 

obniżeniem oceny cząstkowej za semestr letni o pół stopnia. 

 

2. Aktywność 

Za aktywność na zajęciach Student może otrzymać plus (+). Trzykrotne uzyskanie + skutkuje 

podwyższeniem pozytywnej oceny z kolokwium o pół stopnia.  

 

3. Kolokwium 

Kolokwium zostanie przeprowadzone w dniu 22.05.2021 r. w formie testu składającego się z 30 

pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Forms. Test będzie 

trwał 40 minut. Student przystępujący do kolokwium otrzyma link do formularza testu aktywny w 

czasie zajęć. Za każdą pozytywną odpowiedź Student otrzyma 1 punkt. Warunkiem otrzymania 

pozytywnej oceny jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej połowę pytań.  

Zakres materiału  na kolokwium obejmuje zagadnienia wskazane w harmonogramie ćwiczeń.  

 

4. Ocena cząstkowa za semestr letni 

Ocenę cząstkową za semestr letni stanowi ocena z kolokwium.  

Trzykrotne uzyskanie + skutkuje podwyższeniem pozytywnej oceny z kolokwium o 0,5 stopnia. 

Niezaliczenie nieobecności skutkować będzie obniżeniem oceny cząstkowej o pół stopnia. 

 

5. Ocena końcowa 

Ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna oceny cząstkowej z semestru zimowego i 

oceny cząstkowej z semestru letniego, przy czym uzyskanie pozytywnej oceny końcowej jest 

możliwe jedynie wówczas, gdy każda z ocen cząstkowych jest pozytywna.  

 

 

 

 

 



LITERATURA PODSTAWOWA: 

E. Gniewek, P. Machnikowski [red.], „Zarys prawa cywilnego”, Warszawa 2018 r. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

Z. Radwański, A. Olejniczak, „Zobowiązania – część ogólna”, Warszawa 2020 r. 

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

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:  

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;  

2. Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego. 

 


