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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  Wybieralny 

Język prowadzenia zajęć Polski 
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Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia 
laborato-

rium 
projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Ma podstawową wiedzę o prawie cywilnym, miejscu tej 
gałęzi w systemie prawnym i relacjach do innych gałęzi 
prawa. Zna najważniejsze instytucje i pojęcia prawa 
cywilnego. 

EKO1_W10 

W02 

Identyfikuje fundamentalne zasady prawa cywilnego i 
instytucje prawne charakterystyczne dla prawa rzeczo-
wego, zobowiązań, rodzinnego i opiekuńczego, a także 
spadkowego. Ma podstawową wiedzę na temat praw-
nych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, 
zasad tworzenia podmiotów gospodarczych, prawnych 
form ich organizacji i norm prawnych wpływających na 
funkcjonowanie tych podmiotów. 

EKO1_W10 

Umiejętności 

U01 
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawa cywilnego i 
pozyskiwać dane do analizowania prawnych aspektów 
zjawisk zachodzących w sferze prawa cywilnego. 

EKO1_U09 
EKO1_U10 

U02 

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania praw-
nych dylematów pojawiających się w trakcie prowadze-
nia działalności gospodarczej. Analizuje problemy zwią-
zane z prawem cywilnym oraz proponuje w tym zakresie 
odpowiednie rozstrzygnięcia. Potrafi wykorzystać wiedzę 
prawniczą i pozyskiwać dane do rozwiązywania konkret-
nych problemów prawnych i analizowania zdarzeń 
prawnych zachodzących w obszarze prawa cywilnego. 
Prawidłowo posługuje się normami prawnymi regulują-
cymi gospodarkę rynkową i funkcjonowanie podmiotów 
gospodarczych. 

EKO1_U09 
EKO1_U10 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu 
poszerzania i uaktualniania wiedzy prawniczej w związku 
z postępem gospodarczym, zmianami regulacji praw-
nych oraz zmieniającymi się uwarunkowaniami rynko-
wymi w skali krajowej i międzynarodowej. 

EKO1_K06 

K02 
Potrafi myśleć i działać w sposób zgodny z normami 
prawa z wykorzystaniem wiedzy prawniczej i ze zrozu-
mieniem potrzeby przestrzegania prawa. 

EKO1_K06 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć 

Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie do prawa cywilnego. Podstawowe pojęcia. Rodzaje umów oraz prawa 
i obowiązki z nich wynikające. 
Prawo rzeczowe. 

Prawo zobowiązań – część ogólna i szczegółowa. 

Elementy prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego. 

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X     

W02  X     

U01  X     
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U02  X     

K01  X     

K02  X     

 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Egzamin pisemny w formie testu. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 41 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,6 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3 ECTS 
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