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dr Magdalena Deneka 

Katedra Prawa Cywilnego 

WPiA UMCS 

 

 

Informacja o ćwiczeniach z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” 

dla studentów II roku prawa stacjonarnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 

 

 

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

 

Konsultacje: 

Poniedziałki: godz. 09.35 – 11.05. 

Wtorki: godz. 12.45 – 14.15. 

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

 

Terminarz ćwiczeń: 

W semestrze zimowym ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” mają wymiar 15 godz. dla każdej grupy i 

odbywają się według następującego harmonogramu: 

 grupa VII – wtorki, godz. 15.55 – 17.25, sala nr 506: 01.10; 15.10; 29.10; 12.11; 26.11; 10.12; 07.01; 

21.01; 

 grupa VIII – wtorki, godz. 15.55 – 17.25, sala nr 506: 08.10; 22.10; 05.11; 19.11; 03.12; 17.12; 14.01; 

28.01; 

 grupa IX – poniedziałki, godz. 08.00 – 09.30, sala nr 303: 07.10; 21.10; 04.11; 25.11; 09.12; 13.01; 27.01; 

04.02; 

 grupa X – poniedziałki, godz. 08.00 – 09.30, sala nr 303: 14.10; 28.10; 18.11; 02.12; 16.12; 20.01; 03.02; 

04.02. 

 

Tematyka ćwiczeń w semestrze zimowym: 

1. Zajęcia organizacyjne. 

2. Pojęcie, zakres, źródła i podstawowe zasady prawa cywilnego. Interpretacja prawa cywilnego – rodzaje 

wykładni i wnioskowań prawniczych. 

3. Zdarzenia cywilnoprawne. Stosunek cywilnoprawny i jego struktura. 

4. Prawo podmiotowe – pojęcie, normatywne postaci, rodzaje, wykonywanie, nabycie, kolizja, ochrona i nad-

użycie. 

5. Prawo intertemporalne. 

6. Podmioty stosunków cywilnoprawnych – osoby fizyczne; ochrona dóbr osobistych osób fizycznych. 

7. Podmioty stosunków cywilnoprawnych – osoby prawne; jednostki organizacyjne, o których mowa w prze-

pisie art. 33
1
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8. Czynności prawne – pojęcie, treść rodzaje, typy i forma. 

9. Zawieranie umów. 

10. Wady oświadczeń woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych. 

11. Przedstawicielstwo. Przedawnienie i prekluzja. 

 

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

 

Literatura podstawowa główna z zakresu części ogólnej prawa cywilnego: 

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

 

Literatura podstawowa uzupełniająca z zakresu części ogólnej prawa cywilnego: 

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017, 

2. A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015, 

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

 

Uzupełniająca literatura z zakresu części ogólnej prawa cywilnego: 

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
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 (red. K. Pietrzykowski), Warszawa 2018, 

 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: 

Obowiązkiem każdego studenta jest udział w zajęciach dydaktycznych (§ 13 pkt 1 Regulaminu studiów). Do 

zaliczenia krótkotrwałej nieobecności wymagane jest jej niezwłoczne usprawiedliwienie zaświadczeniem lekar-

skim lub innym wiarygodnym dokumentem, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w 

danym dniu w zajęciach (zgodnie z przepisem § 25 ust. 2 Regulaminu studiów) oraz uzupełnienie spowodowanych 

nią zaległości w sposób i terminie określonym przez prowadzącego zajęcia (zgodnie z przepisem § 25 ust. 3 Regu-

laminu studiów). 

Uzupełnienie zaległości spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością następuje poprzez ustną odpowiedź na 

konsultacjach z tematu realizowanego na opuszczonych zajęciach. Do odpowiedzi ustnej student powinien przystą-

pić w terminie miesiąca od dnia, w którym odbyły się opuszczone przez niego zajęcia.  

 

Zaliczenie prac śródsemestralnych: 

Prace śródsemestralne (pisemne kolokwia) odbywają się w terminach ustalonych ze studentami i obejmują materiał 

wskazany na zajęciach. Student, który z pracy śródsemestralnej otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją popra-

wić poprzez ustną odpowiedź na konsultacjach z materiału objętego pracą w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia 
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wyników. Student nieobecny na zajęciach, na których odbyła się praca śródsemestralna, powinien ją napisać na 

konsultacjach w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników. 

 

Zaliczenie ćwiczeń: 

Obowiązkiem każdego studenta jest terminowe uzyskiwanie zaliczeń (§ 13 pkt Regulaminu studiów). Szczegółowy 

zakres wymagań z danego przedmiotu ustala prowadzący zajęcia (§ 25 ust. 1 Regulaminu studiów). 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział studenta w zajęciach, uzyskanie pozytywnych ocen z prac ob-

jętych tymi zajęciami oraz złożenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym, jeśli jest przewidziane (§ 26 ust. 3 

Regulaminu studiów). 

 

Zaliczenie ćwiczeń w I terminie: 

Semestralna ocena z ćwiczeń w I terminie wpisana do systemu USOS będzie uwzględniać: 

 obecność i aktywność studenta na zajęciach, 

 wyniki prac śródsemestralnych, 

 wynik kolokwium zaliczeniowego. 

Do kolokwium zaliczeniowego w I terminie zostaną dopuszczeni studenci, którzy: 

 nie będą mieli niezaliczonych nieobecności, 

 nie będą mieli niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestralnych, 

 nie będą mieli nienapisanych prac śródsemestralnych. 

Forma kolokwium zaliczeniowego w I terminie: test wielokrotnego wyboru. 

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na ostatnich zajęciach dydaktycznych według następującego harmonogra-

mu: 

 grupa VII: 21.01.2020 r. (wtorek), godz. 15.55, sala nr 506; 

 grupa VIII: 28.01.2020 r. (wtorek), godz. 15.55, sala nr 506; 

 grupa IX: 04.02.2020 r. (wtorek), godz. 08.00, sala nr 303; 

 grupa X: 04.02.2020 r. (wtorek), godz. 08.45, sala nr 303. 

Ocenę pozytywną (3; 3,5; 4; 4,5; 5) w I terminie otrzyma student, który został dopuszczony do kolokwium zalicze-

niowego, przystąpił do tego kolokwium i uzyskał z niego ocenę pozytywną. 

Ocenę niedostateczną (2) otrzyma w I terminie student, który został dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego, 

przystąpił do tego kolokwium i uzyskał z niego ocenę negatywną. W takim wypadku student powinien przystąpić 

do kolokwium poprawkowego. 

Ocenę „NK” (nieklasyfikowany) otrzyma w I terminie student, który nie został dopuszczony do kolokwium zali-

czeniowego z powodu niezaliczonych nieobecności, niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestral-

nych lub nienapisanych prac śródsemestralnych. W takim wypadku studentowi przysługuje prawo do przystąpienia 

do kolokwium poprawkowego, bez konieczności uprzedniego spełnienia przesłanek, których brak wyłączył możli-

wość przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego w I terminie. 
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Ocenę „NB” (nieobecny) otrzyma w I terminie student, który został dopuszczony do kolokwium zaliczeniowego, 

ale nie przystąpił do niego bez usprawiedliwienia. W takim wypadku studentowi przysługuje prawo do przystąpie-

nia do kolokwium poprawkowego. 

 

Zaliczenie ćwiczeń w II terminie: 

Semestralna ocena z ćwiczeń w II terminie wpisana do systemu USOS będzie uwzględniać: 

 obecność i aktywność studenta na zajęciach, 

 wyniki prac śródsemestralnych, 

 wynik kolokwium poprawkowego. 

Forma kolokwium poprawkowego: test jednokrotnego wyboru. 

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu ustalonym ze studentami, nie wcześniej niż po 7 dniach od ogłosze-

nia wyników kolokwium zaliczeniowego z I terminu, w miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia. 

Ocenę pozytywną (3; 3,5; 4; 4,5; 5) w II terminie otrzyma student, który przystąpił do kolokwium poprawkowego 

w ustalonym terminie i uzyskał z niego ocenę pozytywną. 

Ocenę niedostateczną (2) otrzyma w II terminie student, który przystąpił do kolokwium poprawkowego i otrzymał 

z niego ocenę negatywną. 

Ocenę niedostateczną (2) otrzymaną w II terminie można kwestionować tylko w trybie zaliczenia komisyjnego – 

zob. § 30 Regulaminu studiów. 

Ocenę „NB” (nieobecny) otrzyma w II terminie student, który powinien przystąpić do kolokwium poprawkowego, 

ale nie zgłosił się na nie bez usprawiedliwienia. 

 

Zaliczenie ćwiczeń poprzedzające przedterminowy egzamin ustny (tzw. zerówkę) z części ogólnej prawa 

cywilnego: 

Do zaliczenia ćwiczeń poprzedzającego ww. egzamin mogą przystąpić studenci, którzy: 

 nie będą mieli niezaliczonych nieobecności, 

 nie będą mieli niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestralnych, 

 z kolokwium zaliczeniowego otrzymają w I terminie ocenę przynajmniej dobrą z plusem (4+). 

Semestralna ocena z ćwiczeń wpisana do systemu USOS będzie uwzględniać: 

 obecność i aktywność studenta na zajęciach, 

 wyniki prac śródsemestralnych, 

 wynik kolokwium zaliczeniowego, 

 wynik odpowiedzi ustnej. 

Termin odpowiedzi ustnej – do ustalenia ze studentami. 

 

Zakres materiału objętego zaliczeniem ćwiczeń w semestrze zimowym: część ogólna prawa cywilnego zgodnie 

z doręczonym studentom wykazem zagadnień egzaminacyjnych, będących jednocześnie zagadnieniami zalicze-

niowymi. 
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Inne istotne informacje: 

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

czeniach – por. § 7 ust. 3 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. § 31 Re-

gulaminu studiów. 

3) Dziekan może wydać decyzję o skreśleniu z listy studentów w przypadku stwierdzenia braku udziału w za-

jęciach (§ 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu studiów). 


