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Konsultacje w semestrze letnim:
- poniedziałki: 14.20 – 15.20 (konsultacje zdalne, MS Teams)
- środy: 9.30 – 10.30 (konsultacje stacjonarne, budynek WPiA, sala nr 5)

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE „PRAWO CYWILNE CZ. I”
DLA STUDENTÓW II ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH)
JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

1. Zakres przedmiotu:
1. Cześć ogólna prawa cywilnego.
2. Prawo rzeczowe.
3. Prawo rodzinne.

2. Podstawowe akty normatywne:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Literatura:
Literatura podstawowa z zakresu części ogólnej prawa cywilnego:
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020.
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2021.
A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2018.
A. Bierć, Zarys prawa prywatnego, Warszawa 2018.
Uzupełniająca literatura z zakresu części ogólnej prawa cywilnego:
System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna (red. M. Safjan), Warszawa 2012.
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System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna (red. Z. Radwański, A. Olejniczak), Warszawa
2019.
Komentarze obejmujące Księgę I Kodeksu cywilnego.

Literatura podstawowa z zakresu prawa rzeczowego:
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022.
A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2021.
E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2020.
Uzupełniająca literatura z zakresu prawa rzeczowego:
System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2020.
System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczowe (red. E. Gniewek), Warszawa 2021.
Komentarze obejmujące Księgę II Kodeksu cywilnego, komentarze do ustawy o własności lokali, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Literatura podstawowa z zakresu prawa rodzinnego:
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020.
Uzupełniająca literatura z zakresu prawa rodzinnego:
System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze (red. T. Smyczyński), Warszawa 2014.
System Prawa Prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze (red. T. Smyczyński), Warszawa 2011.
Komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz do ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
4. Zdalny tryb wykładu:
W semestrze letnim wykład z przedmiotu „Prawo cywilne cz. I” odbywa się w trybie zdalnym na platformie MS
Teams w ramach utworzonego zespołu wykładowego.

5. Egzamin:
A. I termin egzaminu:
Egzamin pisemny [w zależności od przyjętych na Uniwersytecie zasad organizacji egzaminów i zaliczeń w sesji
letniej w roku akademickim 2021/2022: tradycyjny albo na platformie Wirtualny Kampus UMCS (weryfikacja
tożsamości i samodzielności pracy studenta – na platformie MS Teams)] w terminie ustalonym ze studentami,
obejmujący:
1) test wielokrotnego wyboru (20 pytań) z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
2) test wielokrotnego wyboru (15 pytań) z zakresu prawa rzeczowego,
3) test wielokrotnego wyboru (15 pytań) z zakresu prawa rodzinnego.
Podstawa dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną przed terminem egzaminu.
Zasady ustalenia oceny końcowej z egzaminu w I terminie:
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1) uzyskanie z każdego testu minimum 50% punktów (10 punktów z testu z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, 7,5 punktu z testu z zakresu prawa rzeczowego i 7,5 punktu z testu z zakresu prawa rodzinnego),
2) za każde pytanie w poszczególnych testach można uzyskać 1 punkt (w razie wyboru wszystkich prawidłowych odpowiedzi i pod warunkiem niezaznaczenia żadnej błędnej odpowiedzi), część punktu (w razie wyboru niektórych prawidłowych odpowiedzi i pod warunkiem niezaznaczenia żadnej błędnej odpowiedzi)
lub 0 punktów (w razie wyboru choćby jednej błędnej odpowiedzi),
3) w razie uzyskania wymaganego minimum ze wszystkich testów – punkty są sumowane, a ocena końcowa
ustalana według następującej skali:
100% - 95%: ocena bardzo dobra (5,0).
Poniżej 95% - 85%: ocena dobra plus (4,5).
Poniżej 85% - 75%: ocena dobra (4,0).
Poniżej 75% - 65%: ocena dostateczna plus (3,5).
Poniżej 65% - 50%: ocena dostateczna (3,0).

B. II termin egzaminu:
Egzamin pisemny [w zależności od przyjętych na Uniwersytecie zasad organizacji egzaminów i zaliczeń w sesji
letniej w roku akademickim 2021/2022: na platformie Wirtualny Kampus UMCS (weryfikacja tożsamości i samodzielności pracy studenta – na platformie MS Teams)] w terminie ustalonym ze studentami, obejmujący test jednokrotnego wyboru z działu prawa cywilnego, który nie został zaliczony w I terminie egzaminu:
1) test jednokrotnego wyboru (15 pytań) z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
2) test jednokrotnego wyboru (10 pytań) z zakresu prawa rzeczowego,
3) test jednokrotnego wyboru (10 pytań) z zakresu prawa rodzinnego.
Zasady ustalenia oceny końcowej z egzaminu w I terminie:
1) uzyskanie z każdego testu z działu prawa cywilnego niezaliczonego w I terminie minimum 50% punktów
(7,5 punktu z testu z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, 5 punktów z testu z zakresu prawa rzeczowego i 6 punktów z testu z zakresu prawa rodzinnego),
2) za każde pytanie w poszczególnych testach można uzyskać 1 punkt (w razie wyboru prawidłowej odpowiedzi) lub 0 punktów (w razie wyboru błędnej odpowiedzi),
4) w razie uzyskania wymaganego minimum z każdego zaliczanego testu – punkty są sumowane, a ocena
końcowa ustalana według następującej skali:
100% - 95%: ocena bardzo dobra (5,0).
Poniżej 95% - 85%: ocena dobra plus (4,5).
Poniżej 85% - 75%: ocena dobra (4,0).
Poniżej 75% - 65%: ocena dostateczna plus (3,5).
Poniżej 65% - 50%: ocena dostateczna (3,0).

C. Egzamin komisyjny:
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Egzamin przeprowadzany w sytuacji, gdy student kwestionuje ocenę niedostateczną z II terminu egzaminy. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez właściwego Dziekana WPiA. Formę (ustna / pisemna) i termin egzaminu ustala Dziekan WPiA. Egzamin obejmuje – w każdym wypadku (niezależnie od wyniku egzaminu w I
terminie i w II terminie) – część ogólną prawa cywilnego, prawo rzeczowe i prawo rodzinne.

dr Magdalena Deneka
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