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dr Magdalena Deneka 

Katedra Prawa Cywilnego 

WPiA UMCS 

 

 

Informacja o ćwiczeniach z przedmiotu „Wstęp do prawa cywilnego” 

dla studentów I roku niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawno-biznesowych I-go stopnia 

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

 

 

Kontakt: magdalena.deneka@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Konsultacje: 

Poniedziałki: godz. 11.10 – 12.40. 

Wtorki: godz. 14.20 – 15.50. 

Konsultacje odbywają się w pok. 525 w budynku WPiA UMCS. 

 

Terminarz ćwiczeń grupy II: 

02.03.2019 r. (sobota): 12.35 – 15.45 (3 godz. lekcyjne), sala nr 303. 

03.03.2019 r. (niedziela): 15.55 – 18.30 (3 godz. lekcyjne), sala nr 303. 

16.03.2019 r. (sobota): 14.05 – 16.40 (3 godz. lekcyjne), sala nr 303. 

 

Planowany program ćwiczeń: 

1. Stosunek cywilnoprawny. 

2. Prawo podmiotowe. 

3. Podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne. 

4. Podmioty prawa cywilnego – osoby prawne. 

5. Podmioty prawa cywilnego – tzw. niepełne (ułomne) osoby prawne. 

6. Pojęcie czynności prawnej i oświadczenia woli. 

7. Podział oświadczeń woli ze względu na adresata. Złożenie oświadczenia woli indywidualnie adresowanego. 

8. Rodzaje czynności prawnych. 

 

Podstawowy akt normatywny:  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

Literatura: 

Literatura podstawowa główna: 

1. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2017. 

Literatura podstawowa dodatkowa: 

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017, 
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2. A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015, 

3. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego, Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca: 

1. System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna (red. M. Safjan), Warszawa 2012, 

2. System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna (red. Z. Radwański), Warszawa 2008, 

3. Komentarze obejmujące Księgę I Kodeksu cywilnego, np.: 

 Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 – 449
10

 (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2018, 

 Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o 

notariacie (red. K. Osajda), Warszawa 2017, 

 Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machnikowski), Warszawa 2017, 

 Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz (red. M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak), Warszawa 2014. 

 

Zaliczenie nieobecności: 

Do zaliczenia nieobecności wymagane jest jej usprawiedliwienie (zgodnie z przepisem § 26 ust. 3 Regulaminu 

studiów) oraz uzupełnienie spowodowanych nią zaległości (zgodnie z przepisem § 26 ust. 4 Regulaminu studiów) 

poprzez ustną odpowiedź na konsultacjach z tematu realizowanego na opuszczonych zajęciach. Do odpowiedzi 

ustnej student powinien przystąpić w terminie miesiąca od dnia, w którym odbyły się opuszczone przez niego zaję-

cia.  

 

Zaliczenie ćwiczeń: 

Semestralna ocena z ćwiczeń wpisana do systemu USOS będzie uwzględniać: 

 obecność i aktywność studenta na zajęciach, 

 wynik kolokwium zaliczeniowego obejmującego problematykę omówioną na ćwiczeniach (dla chętnych, 

na ocenę wyższą niż dostateczna). 

 

Zakres materiału objętego zaliczeniem ćwiczeń w semestrze letnim: prawo rzeczowe i prawo rodzinne zgodnie 

z wykazem zagadnień doręczonym studentom; studentów obowiązuje znajomość stanu prawnego aktualnego na 

dzień zaliczenia. 

 

Inne istotne informacje: 

1) Studenci z IOS (indywidualna organizacja studiów) nie są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w ćwi-

czeniach – por. § 8 Regulaminu studiów. 

2) Studenci powtarzający przedmiot nie są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w ćwiczeniach (nie wcho-

dzi w rachubę tzw. „przepisanie” oceny z zaliczenia z poprzedniego roku akademickiego) – por. § 32 i § 33 

Regulaminu studiów. 

3) Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac 

objętych tymi zajęciami oraz złożenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym – zob. § 27 ust. 3 Regulaminu 

studiów. 
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4) Warunkiem usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności na zajęciach jest niezwłoczne przedłożenie za-

świadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student 

nie mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach. Prowadzący zajęcia ustala sposób i termin uzupełnienia 

zaległości spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością – zob. § 26 ust. 3 i 4 Regulaminu studiów. 

5) Z wnioskiem o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego może wystąpić także prowadzący zajęcia – zob. § 

30 ust. 1 zd. 2 Regulaminu studiów. 

6) O nieobecnościach studenta na zajęciach w wymiarze przekraczającym możliwość ich odrobienia prowa-

dzący zajęcia powiadamia na piśmie Dziekana. W takim wypadku Dziekan może wydać decyzję o skreśle-

niu z listy studentów – zob. § 31 ust. 2a Regulaminu studiów. 


