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Katedra Prawa Cywilnego 

WPiA UMCS 
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INFORMACJE O ĆWICZENIACH Z PRZEDMIOTU „PRAWO CYWILNE CZ. I” 

DLA STUDENTÓW II ROKU PRAWA STACJONARNEGO  

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE MERYTORYCZNE 

 

1. Tematyka ćwiczeń w semestrze letnim: 

1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego i praw rzeczowych. 

2. Charakter, treść i ochrona prawa własności. 

3. Nabycie prawa własności. 

4. Ograniczone prawa rzeczowe – ogólna charakterystyka, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własno-

ściowe prawo do lokalu. 

5. Zastaw i hipoteka. 

6. Księgi wieczyste i posiadanie. 

7. Zawarcie małżeństwa. 

8. Unieważnienie małżeństwa. 

9. Prawa i obowiązki małżonków. 

10. Wspólność ustawowa. 

11.  Separacja sądowa i rozwód. 

12. Ustalenie pochodzenia dziecka. 

13. Władza rodzicielska. 

14. Obowiązek alimentacyjny. 

15. Przysposobienie. 

 

2. Podstawowe akty normatywne:  

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

6. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

7. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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8. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. 

 

3. Literatura podstawowa główna z zakresu prawa rzeczowego i prawa rodzinnego: 

1. A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2021, 

2. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016. 

 

4. Literatura podstawowa uzupełniająca z zakresu prawa rzeczowego: 

1. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, 

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020, 

3. T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020. 

 

5. Uzupełniająca literatura z zakresu części ogólnej prawa cywilnego: 

1. System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2020, 

2. System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2012, 

3. System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze (red. T. Smyczyński), Warszawa 2014, 

4. System Prawa Prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze (red. T. Smyczyński), Warszawa 2011. 
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CZĘŚĆ II - ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEG I PRAWA RODZINNEGO 

OBJĘTE ZALICZENIEM ĆWICZEŃ W SEMESTRZE ZIMOWYM 

 

A. PRAWO RZECZOWE 

1. Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. 

2. Cechy konstytutywne i charakterystyczne podmiotowych praw rzeczowych. 

3. Zasada zamkniętej listy praw rzeczowych. 

4. Pojęcie i rodzaje rzeczy; dereifikacja zwierząt; pojęcie i rodzaje nieruchomości; rzeczy oznaczone co do 

gatunku i co do tożsamości, rzeczy istniejące i rzeczy przyszłe jako przedmiot praw i obrotu. 

5. Zasada superficies solo cedit i wyjątki od niej. 

6. Część składowa rzeczy – pojęcie; zagadnienie dopuszczalności obrotu częściami składowymi; prawo zwią-

zane z własnością nieruchomości jako jej część składowa. 

7. Przynależność – pojęcie; rozporządzenie przynależnością. 

8. Pożytki – pojęcie, rodzaje; pożytki a inne dochody z rzeczy; uprawnienie do pobierania. 

9. Treść i przedmiot prawa własności; wyznaczniki treści prawa własności; pozytywna i negatywna strona 

własności; pozytywna i negatywna definicja własności.  

10. Przestrzenne i czasowe granice własności; własność wód; własność górnicza. 

11. Stosunki sąsiedzkie; zakres tzw. prawa sąsiedzkiego; immisje – pojęcie, rodzaje i skutki prawne; ochrona 

przed immisjami. 

12. Pojęcie i środki ochrony własności; ochrona petytoryjna a ochrona posesoryjna. 

13. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne – pojęcie; legitymacja czynna i bierna w procesie; roszczenia 

uzupełniające – rodzaje, przesłanki powstania i realizacji.  

14. Roszczenia samoistnego posiadacza o zwrot nakładów na rzecz – przesłanki powstania i realizacji; spo-

soby rozliczeń z właścicielem; budowa na cudzym gruncie; przesłanki roszczenia o wykup zabudowanego 

gruntu (art. 231 k.c.). 

15. Rozgraniczenie gruntów – pojęcie i funkcja; kryteria rozgraniczenia. 

16. Przeniesienie własności – pojęcie, zasady (podwójny skutek umów zobowiązujących; kauzalność mate-

rialna i formalna; warunek i termin; forma aktu notarialnego; konsensualność i odstępstwa od niej (wymóg 

przeniesienia posiadania; konstytutywny wpis do księgi wieczystej); zasada nemo plus iuris. Powiernicze 

(fiducjarne) nabycie własności.  

17. Zrzeczenie się własności. 

18. Zasiedzenie – przedmiot, przesłanki, skutki; charakter prawny sądowego stwierdzenia zasiedzenia; przed-

miotowe wyłączenia spod zasiedzenia; ograniczenia podmiotowe. 

19. Przemilczenie – pojęcie, przesłanki, skutki. Znalezienie rzeczy: obowiązki i uprawnienia znalazcy; nabycie 

własności rzeczy znalezionej; znalezienie t.zw. skarbu i nabycie jego własności. 

20. Wywłaszczenie – pojęcie, przedmiot i skutki. 
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21. Współwłasność – pojęcie, rodzaje (ułamkowa, łączna – różnice); zasady zarządu rzeczą wspólną w stosunku 

współwłasności ułamkowej (zarząd według ustawy, umownie określony; przymusowy); zasady korzystania 

z rzeczy wspólnej; podział quoad usum; zniesienie współwłasności – tryby, sposoby i skutki.  

22. Użytkowanie wieczyste – dwutorowość regulacji; przedmiot, treść, funkcja, odpłatność, nabycie pochodne 

konstytutywne (ustanowienie), pierwotne translatywne (zasiedzenie); wygaśnięcie (rozliczenie nakładów 

wieczystego użytkownika, skutki w odniesieniu do hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste); prze-

kształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (ustawa z 20.07.2018 r.).  

23. Odrębna własność lokali – przedmiot, sposoby ustanowienia; wspólnota mieszkaniowa – pojęcie i status 

cywilnoprawny; nieruchomość wspólna właścicieli lokali – pojęcie i zasady zarządu. 

24. Ograniczone prawa rzeczowe – pojęcie, typy, przedmiot; powstanie i wygaśnięcie; przechodniość i zby-

walność; zasady rozstrzygania kolizji; ochrona. 

25. Użytkowanie – przedmiot, treść, powstanie i wygaśnięcie; użytkowanie jako forma timesharingu.  

26. Służebności – pojęcie, rodzaje; służebności gruntowe; służebności osobiste; służebność przesyłu; służebno-

ści czynne i bierne – pojęcie, rodzaje; służebność drogi koniecznej; nabycie służebności w trybie zasiedzenia 

– przedmiot i przesłanki. 

27. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przedmiot, nabycie; zbywalność, dziedziczność; wspólność 

prawa; przekształcenie w prawo odrębnej własności lokalu. 

28. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – pojęcie, funkcja, przedmiot przewłaszczenia, dopuszczalność.  

29. Zastaw – pojęcie, treść, funkcja; przedmiot obciążenia, przedmiot zabezpieczenia; powstanie zastawu; ro-

dzaje zastawu; akcesoryjność zastawu; sposoby zaspokojenia zastawnika; tzw. zastaw lombardowy. 

30. Zastaw rejestrowy – powstanie, strony stosunku zastawu rejestrowego; przedmiot obciążenia; akcesoryj-

ność; sposoby zaspokojenia zastawnika. 

31. Hipoteka – pojęcie, treść, funkcja; przedmiot obciążenia, przedmiot zabezpieczenia; powstanie hipoteki; 

rodzaje hipoteki: umowna; jednostronnie ustanawiana (przymusowa i obligatariuszy- art. 31 ustawy z 

15.01.2015 r o obligacjach); ustawowa; łączna; akcesoryjność hipoteki; zasada szczegółowości hipoteki; 

rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. 

32. Księgi wieczyste – pojęcie, funkcja; zasady ksiąg wieczystych: formalnoprawne (powszechności, systemu 

realnego, jawności, ujawniania praw rzeczowych i wskazanych w ustawie praw obligacyjnych); materialno-

prawne (wpisu, rękojmi, domniemań związanych z wpisem; pierwszeństwa praw rzeczowych wpisanych; 

rozszerzonej skuteczności praw i roszczeń osobistych); księga wieczysta tradycyjna i prowadzona w syste-

mie informatycznym; budowa (działy) księgi wieczystej; pojęcie i rodzaje wpisów w księdze wieczystej; 

pojęcie i cel  postępowania wieczystoksięgowego oraz postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej 

z rzeczywistym stanem prawnym. 

33. Postaci i pojęcie faktycznego władztwa nad rzeczą (posiadanie, dzierżenie, prekarium). 

34. Posiadanie – pojęcie i rodzaje; nabycie i utrata posiadania. 

35. Ochrona posiadania – przesłanki i tryby (ochrona własna i sądowa); model czystego procesu posesoryj-

nego. 
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B. PRAWO RODZINNE 

1. Prawo rodzinne – pojęcie, zakres, źródła; k.r.o. a k.c.; zasady polskiego prawa rodzinnego (ogólne i szcze-

gółowe). Prawo dotyczące rodziny – pojęcie, funkcja, zakres, źródła 

2. Rodzina: pojęcie rodziny w unormowaniach k.r.o., Konstytucji i w odrębnych ustawach; funkcje rodziny; 

powiązania rodzinne i więzi podobne do rodzinnych (pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo, przyspo-

sobienie, faktyczny stosunek bliskości, status domownika). 

3. Prawa rodzinne i ich ochrona. 

4. Stan cywilny – pojęcie stanu cywilnego; dwa człony stanu cywilnego (rodzinny i osobisty) oraz ich wy-

znaczniki; zasada niepodzielności (jedności) stanu cywilnego. 

5. Rejestracja stanu cywilnego – pojęcie i rodzaje aktów stanu cywilnego; zasada wyłączności dowodowej 

aktów stanu cywilnego; zasada wyłączności drogi sądowej w sprawach o stwierdzenie niezgodności aktu 

stanu cywilnego z prawdą (rozgraniczenie trybu procesu o zaprzeczenie stanu cywilnego i postępowania 

nieprocesowego o unieważnienie aktu stanu cywilnego); transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cy-

wilnego. 

6. Sąd opiekuńczy; sąd rodzinny (wydział rodzinny i nieletnich) – pojęcie, funkcje, zakres rozstrzyganych 

spraw.  

7. Małżeństwo – pojęcie; podstawowe zasady prawa rodzinnego odnoszące się do małżeństwa. 

8. Konkubinat (związek partnerski) – pojęcie i stosunki osobiste (prawne znaczenie więzi faktycznej blisko-

ści konkubentów/faktycznych partnerów); stosunki majątkowe i sposoby rozliczeń majątkowych konkuben-

tów (partnerów).  

9. Zawarcie małżeństwa; przesłanki zawarcia (istnienia) małżeństwa w formie cywilnej i w formie konkorda-

towej; znaczenie przesłanek formalno-porządkowych; prawne znaczenie sporządzenia aktu małżeństwa za-

wartego w formie cywilnej i małżeństwa zawartego w formie konkordatowej (różnice).  

10. Przeszkody małżeńskie – pojęcie i postaci (bezwzględne i względne). 

11. Wady oświadczeń woli nupturientów – rodzaje i ich znaczenie prawne.  

12. Małżeństwa pozorowane – pojęcie, skutki prawne. 

13. Prawa i obowiązki małżonków tworzące treść stosunku małżeństwa (art. 23 k.r.o); zaciąganie przez mał-

żonków zobowiązań w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o.); wzajemna ustawowa 

reprezentacja małżonków w zakresie spraw i majątku osobistego drugiego małżonka (art. 29 k.r.o.); zaspo-

kajanie przez małżonków potrzeb rodziny (art. 23, 27 i 28 k.r.o.); korzystanie z mieszkania i przedmiotów 

urządzenia domowego (art. 281 k.r.o.). 

14. Nazwisko małżonków – przesłanka zmiany nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa (wymóg złożenia 

oświadczenia o zmianie nazwiska; chwila złożenia oświadczenia); zachowanie dotychczasowego nazwiska; 

połączenie nazwisk małżonków; wspólne nazwisko (pojęcie); nazwisko złożone (maksymalna liczba czło-

nów nazwiska i ich kolejność).  
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15. Separacja faktyczna małżonków – pojęcie i prawne znaczenie. Separacja sądowa – przesłanki orzeczenia 

separacji na żądanie jednego małżonka i na zgodne żądanie małżonków; tryb postępowania; skutki separacji 

sądowej; zniesienie separacji sądowej – przesłanka, tryb i skutki. 

16. Rodzaje i typy małżeńskich ustrojów majątkowych – pojęcie i klasyfikacja; zasady odnoszące się do mał-

żeńskich ustrojów majątkowych. 

17. Ustrój wspólności ustawowej: powstanie; ustanie; majątek wspólny – zakres (art. 31 k.r.o.); wspólność 

łączna majątku wspólnego (art. 35 k.r.o.); zarząd majątkiem wspólnym – pojęcie i zasady wykonywania (art. 

36 k.r.o.); sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu (art. 361 

k.r.o.) ; przesłanki i sposoby sądowej modyfikacji zasad zarządu (art. 40 k.r.o.); czynności prawne wymaga-

jące współdziałania małżonków (art. 37, 39 k.r.o.); ochrona osób trzecich (art. 38 k.r.o.); majątki osobiste 

małżonków – skład, surogacja (art. 33 k.r.o.); wydatki i nakłady z jednego majątku na inny majątek małżon-

ków (art. 45 k.r.o.); ustanie wspólności (przyczyny); podział majątku wspólnego – dopuszczalność; tryby i 

sposoby. 

18. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania cywilnoprawne w ustroju wspólności majątkowej (art. 41, 

art. 42 k.r.o.). 

19. Majątkowe umowy małżeńskie: pojęcie; zawarcie; forma; treść; zakres swobody kształtowania treści mał-

żeńskich umów majątkowych; skuteczność umów małżeńskich wobec osób trzecich. 

20. Typy umownych ustrojów majątkowych – ustroje wspólności majątkowej (zakresy wspólności w porów-

naniu z zakresem wspólności ustawowej); rozdzielność majątkowa (zakres i odrębność majątków; zarząd 

odrębnymi majątkami); rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (pojęcie i zakres dorobków pod-

legających wyrównaniu; przesłanki i zasady wyrównania). 

21. Majątkowy ustrój przymusowy – pojęcie, przyczyny powstania; przesłanki ustania; legitymacja wierzy-

ciela małżonka do dochodzenia ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami. 

22. Ustanie małżeństwa – przyczyny; śmierć małżonka; domniemanie ustania małżeństwa w wypadku uznania 

małżonka za zmarłego. 

23. Ustalenie istnienia albo nieistnienia małżeństwa a unieważnienie aktu małżeństwa – przesłanki, skutki. 

24. Pojęcie i przesłanki unieważnienia małżeństwa; konwalidacja małżeństwa wadliwie zawartego; charakter 

orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa i jego skutki. 

25. Rozwód: przesłanki orzeczenia; elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku rozwodowego; skutki roz-

wodu. 

26. Pochodzenie dziecka: zależność ustalenia ojcostwa od ustalenia macierzyństwa; alternatywne prawne spo-

soby ustalenia ojcostwa; dowody biologiczne; pojęcie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, jej 

przesłanki i skutki prawne zastosowania. 

27. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa – prawne pojęcie macierzyństwa (art. 619 k.r.o.); ustalenie macie-

rzyństwa w zwykłym trybie przez sporządzenie aktu urodzenia dziecka; ustalenie macierzyństwa w procesie; 

zaprzeczenie macierzyństwa: przesłanki i tryb postępowania. 

28. Pochodzenie dziecka od męża matki – domniemanie ojcostwa męża matki dziecka; zaprzeczenie ojcostwa: 

przesłanki i skutki. 
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29. Uznanie ojcostwa – zwykłe i kwalifikowane uznanie ojcostwa: pojęcie, przesłanki, skutki; ustalenie bez-

skuteczności uznania ojcostwa; ustalenie nieistnienia uznania (przesłanki i skutki). 

30. Sądowe ustalenie ojcostwa – przesłanki dopuszczalności; legitymacja czynna w procesie o ustalenie ojco-

stwa; treść domniemania ojcostwa w procesie o ustalenie ojcostwa; dowody i zarzuty; skutki. 

31. Władza rodzicielska – pojęcie, treść (piecza nad dzieckiem; reprezentacja dziecka; zarząd majątkiem 

dziecka); zasady wykonywania; wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców pozostających 

w rozłączeniu: pojęcie i znaczenie porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i 

utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (t. zw. plan rodzicielski); naprzemienna piecza rodzicielska; uczest-

niczenie rodziców nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych w sprawowaniu bieżącej pieczy 

nad dzieckiem i w jego wychowywaniu (art. 96 § 2 k.r.o.).  

32. Ograniczenie władzy rodzicielskiej – ze względu na rozłączenie rodziców lub zagrożenie dobra dziecka; 

sposoby i zakres ograniczeń. 

33. Zawieszenie władzy rodzicielskiej – pojęcie, przesłanki, skutki; uchylenie zawieszenia. 

34. Pozbawienie władzy rodzicielskiej – pojęcie, przesłanki; zakres podmiotowy; skutki; władza rodzicielska 

jednego z rodziców (art. 94 k.r.o.); przywrócenie władzy rodzicielskiej.  

35. Piecza zastępcza – pojęcie pieczy zastępczej, zasady stosowania pieczy zastępczej; formy pieczy zastępczej; 

obowiązki i prawa rodziców względem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.  

36. Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136 k.r.o.) – a władza rodzicielska; prawo i obowiązek utrzymywania 

kontaktów; ograniczenie i zakaz utrzymywania kontaktów – przesłanki i sposoby; kontakty z dzieckiem in-

nych osób niż rodzice. 

37. Obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się rodziców i dzieci. 

38. Imię dziecka – prawne znaczenie imienia; kompetencja do wyboru imienia; zasady wyboru imienia; zmiana 

imienia.  

39. Nazwisko dziecka – nazwisko dziecka pochodzącego od męża matki; nazwisko dziecka w wypadku uznania 

ojcostwa albo sądowego ustalenia ojcostwa; zasada jednolitości nazwiska dzieci tych samych rodziców; zło-

żone nazwisko dziecka; zgoda dziecka na zmianę jego nazwiska.  

40. Przysposobienie – pojęcie i funkcje; przesłanki przysposobienia; tryb nawiązania przysposobienia; rodzaje 

i skutki przysposobienia (pełne, niepełne, całkowite, międzynarodowe); zgoda rodziców na przysposobienie 

dziecka bez wskazania przysposabiającego: skutki i dopuszczalność odwołania (art. 1191 k.r.o.); ogranicze-

nia dotyczące wskazania osoby przysposabiającej (art. 1191a k.r.o.); rozwiązanie stosunku przysposobienia 

– przesłanki, tryb postępowania i skutki. 

41. Obowiązek alimentacyjny – pojęcie, funkcja, przesłanki, zakres obowiązku i postaci alimentacji; rodzaje i 

kolejność zobowiązań alimentacyjnych; obowiązek alimentacyjny rodziców (wobec dziecka nieusamodziel-

nionego i usamodzielnionego – przesłanki; możliwość uchylenia się przez rodziców od świadczeń alimenta-

cyjnych); stosunki alimentacyjne między małżonkami po rozwodzie, orzeczeniu separacji i unieważnieniu 

małżeństwa; możliwość uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego ze względu na sprzeczność 

żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego; alimenty za okres przeszły; roszczenia regresowe; 

przedawnienie roszczeń alimentacyjnych; zmiana wysokości alimentów; wygaśnięcie obowiązku alimenta-

cyjnego; świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
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42. Opieka – pojęcie i organizacja opieki; opieka społeczna, faktyczna, prawna; zasady opieki; organy opieki.  

43. Opieka nad małoletnim – pojęcie, funkcja, przesłanki ustanowienia, treść i zasady sprawowania opieki nad 

małoletnim; wynagrodzenie opiekuna; zwrot wydatków i nakładów; nadzór sądu opiekuńczego; ustanie 

opieki; wygaśnięcie funkcji opiekuna: przyczyny; skutki ustania opieki i wygaśnięcia funkcji opiekuna. 

44. Kuratela – kuratela a opieka (podobieństwa i różnice); kuratela dla dziecka poczętego; kuratela w celu za-

stępstwa przedstawiciela ustawowego (rodziców albo opiekuna);  kuratela w zakresie zarządu majątkiem 

dziecka; kurator w sprawach o prawa stanu. 

 

 

Studentów obowiązuje znajomość stanu prawnego aktualnego w dniu, w którym odbywa się kolokwium zali-

czeniowe. 
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CZĘŚĆ III – INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Terminarz ćwiczeń: 

W semestrze letnim ćwiczenia z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” mają wymiar 30 godz. i dla grupy VII odbywają 

się według następującego harmonogramu: 

− poniedziałki, godz. 9.35 – 11.05 (wg planu sala nr 2): 01.03; 08.03; 15.03; 22.03; 29.03; 12.04; 19.04; 26.04; 

10.05; 17.05; 24.05; 31.05; 07.06; 14.06; 21.06. 

 

2. Zdalny tryb ćwiczeń: 

W semestrze letnim ćwiczenia odbywają się w trybie zdalnym na platformie MS Teams w ramach utworzonego 

dla grupy VII zespołu ćwiczeniowego. 

 

3. Obecność na ćwiczeniach: 

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 materiału realizowanego na opuszczonych ćwiczeniach w terminie miesiąca od dnia, w którym od-

były się opuszczone przez studenta zajęcia.  

 

4. Zaliczenie prac śródsemestralnych: 

Prace śródsemestralne (pisemne kolokwia w formie testu wielokrotnego wyboru) odbywają się w terminach ustalo-

nych ze studentami na platformie Wirtualny Kampus UMCS i obejmują materiał wskazany na zajęciach.  

Student, który z pracy śródsemestralnej otrzymał ocenę niedostateczną, powinien ją poprawić w sposób i w terminie 

ustalonym z prowadzącym zajęcia.  

Student nieobecny na zajęciach, na których odbyła się praca śródsemestralna, powinien ją napisać w sposób i w 

terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia. 

 

5. Ocena pracy studenta w czasie ćwiczeń: 

Praca studenta w czasie ćwiczeń (m.in. przygotowanie do ćwiczeń, wykonywanie zadań, rozwiązywanie kazusów) 

podlega ocenie (plusy i minusy) uwzględnianej przy wystawianiu oceny semestralnej według następujących zasad: 

− do wyniku testu z I-go terminu zaliczenia za każdy plus student otrzyma 0,5 pkt; 

− od wyniku testu z I-go terminu zaliczenia za każdy minus zostanie odjęte 0,5 pkt.  
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6. 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 obję-

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

gulaminu studiów). 

 

A. 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 z zakresu prawa rzeczowego i test 

wielokrotnego wyboru z zakresu prawa rodzinnego na platformie Wirtualny Kampus UMCS. 

 

Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na ostatnich zajęciach dydaktycznych, tj. w dniu 21.06.2021 r. (poniedziałek, 

godz. 9.35 – 11.05) na platformie Wirtualny Kampus UMCS (weryfikacja tożsamości i samodzielności pracy stu-

denta w czasie zaliczenia – platforma MS Teams). 

 

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 zalicze-

niowego z powodu niezaliczonych nieobecności, niepoprawionych ocen niedostatecznych z prac śródsemestralnych 

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

kolokwium poprawkowego, bez konieczności uprzedniego spełnienia przesłanek, których brak wyłączył możliwość 

przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego w I terminie. 

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 przystąpienia do 

kolokwium poprawkowego. 
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B. 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 i zakres kolokwium poprawkowego: test jednokrotnego wyboru z niezaliczonego w I terminie działu 

prawa cywilnego (prawa rzeczowego i/lub prawa rodzinnego) na platformie Wirtualny Kampus UMCS. 

 

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

wyników kolokwium zaliczeniowego z I terminu. 

 

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. 

 

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

wykazem zagadnień egzaminacyjnych, będących jednocześnie zagadnieniami zaliczeniowymi (zob. część II). 

 

7. Inne istotne informacje: 

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

niach – por. § 7 ust. 3 Regulaminu studiów. 

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

w rachubę tzw. „przepisanie” oceny z zaliczenia z poprzedniego roku akademickiego) – por. § 31 Regula-

minu studiów. 

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

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

 

dr Magdalena Deneka 


