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ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE 

 

Warunki zaliczenia: 

 Obecność na zajęciach 

 Uzyskanie co najmniej 50 pkt 

 

1. 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.). Odrabianie 

nieobecności odbywa się na konsultacjach i polega na odpowiedzi na pytania z zakresu 

materiału przerobionego na zajęciach, na których student był nieobecny. 

 

Dopuszczalna są dwie nieobecności bez odrobienia, pozostałe nieobecności należy odrobić w 

ciągu 14 dni od ustania przyczyny nieobecności. Każda nieodrobiona nieobecność będzie 

skutkować obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia. 

 

2. Kolokwium 

 

Obecność na kolokwium jest obowiązkowa. Kolokwium będzie przeprowadzone w drodze 

testu jednokrotnego wyboru i będzie się składać z 60 pytań (4 warianty odpowiedzi). 

Kolokwium będzie obejmowało materiał z wykładów i ćwiczeń przerobiony do dnia 

kolokwium. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzyma 1 punkt. Aby zaliczyć kolokwium 

należy uzyskać co najmniej 30 punktów. W przypadku niezaliczenia kolokwium poprawa 

odbędzie się na konsultacjach w formie testowej. 

 

3. Pismo procesowe 

 

W semestrze zimowym studenci sporządzą jedno pismo procesowe – pozew. Za sporządzenie 

pisma procesowego można otrzymać do 10 pkt. Osoby nieobecne na zajęciach, na których 

sporządzane było pismo procesowe powinny przesłać pismo drogą elektroniczną lub napisać 

je na konsultacjach. 



4. Kartkówki 

 

Na zajęciach odbywać się będą kartkówki obejmujące zakresem materiał przerabiany na 

zajęciach w poprzednim tygodniu. Z kartkówki można otrzymać do 10 pkt. Prowadzący 

zajęcia będzie sprawdzał kilka kartkówek z danego tygodnia w ten sposób, aby na koniec 

semestru każdy ze studentów miał sprawdzone trzy kartkówki, z których łącznie będzie mógł 

zdobyć do 30 pkt. 

 

5. 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) 

 

6. Literatura 

 

Podstawowym źródłem wiedzy jest Kodeks postępowania cywilnego. Student obowiązany 

jest mieć aktualne wydanie k.p.c. na każdych zajęciach (forma papierowa lub elektroniczna). 
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