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Zasady zaliczania ćwiczeń z przedmiotu Prawo cywilne – część ogólna i prawo 
zobowiązań NSP (W) I rok, semestr letni. 

 
1. Obecność na wszystkich zajęciach.  

W przypadku nieobecności student obowiązany jest ją zaliczyć na konsultacjach, w 
terminie dwóch tygodni od dnia, w którym odbyły się zajęcia, które student opuścił. 
Termin ten może zostać przywrócony w przypadku stosownego udokumentowania 
przyczyny nieobecności na konsultacjach i wywiązania się z obowiązku zaliczenia 
nieobecności w pierwszym możliwym terminie konsultacji. 
Forma zaliczenia nieobecności: test jednokrotnego wyboru. 10 pytań. Czas: 15 minut.  
Zakres: zagadnienia omówione na danych zajęciach, poszerzone o informacje 
znajdujące się w zalecanym przez prowadzącego podręczniku oraz zagadnienia 
nieomówione na danych zajęciach, ujęte w harmonogramie zajęć zamieszczonym na 
stronie osobistej prowadzącego.	   

 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, w czasie których odbyło się 
kolokwium zaliczeniowe (kartkówka) skutkuje negatywną oceną z pierwszego 
terminu kolokwium zaliczeniowego (kartkówki). 

 
2. Osiągnięcie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

Kolokwium odbędzie się w uzgodnionym terminie, najpóźniej na przedostatnich 
zajęciach.  
Forma: test jednokrotnego wyboru. 10 pytań. Czas: 15 minut.  
Zakres: zagadnienia omówione na każdych zajęciach, poszerzone o informacje 
znajdujące się w zalecanym przez prowadzącego podręczniku oraz zagadnienia 
nieomówione na zajęciach, ujęte w harmonogramie zajęć zamieszczonym na stronie 
osobistej prowadzącego.	   
Oceny negatywne z kolokwium podlegają jednorazowej poprawie. Oceny pozytywne 
nie podlegają poprawie. 
 

3. Osiągnięcie pozytywnej oceny z kartkówki. 
Kartkówka odbędzie się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, nie wcześniej 
niż na następnych zajęciach. 
Forma: test jednokrotnego wyboru. 10 pytań. Czas: 15 minut.  
Zakres: określony przez prowadzącego przy wyznaczaniu kartkówki. 
Oceny negatywne z kartkówki podlegają jednorazowej poprawie. Oceny pozytywne 
nie podlegają poprawie. 
W przypadku uzyskania z kartkówki oceny 5 (4) oraz osiągnięciu pozytywnej oceny z 
kolokwium zaliczeniowego, ocena końcowa studenta ulega podwyższeniu o 1 (0,5) 
stopnia. 
 



4. Aktywność na zajęciach. 
Na czterech określonych przez prowadzącego zajęciach studenci są obowiązani do 
indywidualnego rozwiązania zestawu kazusów i pytań. Student powinien posiadać na 
zajęciach literaturę podstawową oraz uprzednio podane orzeczenia. 
Forma: pisemna. 6 pytań. Czas: 60 minut. 
Student, który rozwiąże zestaw w wyznaczonym terminie, ma prawo oddać swoje 
odpowiedzi prowadzącemu. Jeżeli co najmniej 50% odpowiedzi (w tym jedno z zadań 
kazusowych), spośród oddanych przez studenta, jest poprawne, student otrzymuje +. 
W przypadku osiągnięcia pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz 
kartkówki, za każde uzyskane dwa +, ocena końcowa studenta ulega podwyższeniu o 
0,5 stopnia.  


