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ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIE CYWILNE 

 

Warunki zaliczenia: 

 Obecność na zajęciach 

 Pozytywne zaliczenie kolokwium na koniec semestru 

 

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 konieczności 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 

Kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach. 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 ustnej. 

Skala ocen 

< 30 pkt – 2,0 (ndst) 

31-36 pkt – 3,0 (dst) 

37-43 pkt – 3,5 (dst+) 

43-49 pkt – 4,0 (db) 

50-56 pkt – 4,5 (db+) 

57-60 pkt – 5,0 (bdb) 

3. 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. 

 


