
 

 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ Wszystkie 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 2 

 
Nazwa przedmiotu Prawo cywilne  

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 30 

 wykłady Studia stacjonarne – 10 
Studia niestacjonarne – 10 

 inne formy Studia stacjonarne – 20 
Studia niestacjonarne – 20 

 

Cele kształcenia: - przedstawienie natury i źródeł prawa;  
- nabycie umiejętności interpretowania i stosowania prawa w praktyce, 

rozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym. 

 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 wskazać i omówić źródła prawa K_W15 P7S_WK 

EK_W02 
zna normy i reguły prawne funkcjonowania 
organizacji w państwie 

K_W17 P7S_WK 

EK_U03 
posługiwać się normami i regułami prawa a także 
interpretować przepisy prawa pojawiąjące się w 
obszarze zarządzania 

K_U06 P7S_UW 

EK_U04 
zna główne normy prawa krajowego i 
międzynarodowego 

K_U09 P7S_UW 

EK_U05 
ma świadomość zmieniających się norm prawa i 
konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji 

K_U15 P7S_UU 

EK_K06 
identyfikuje problemy związane ze stosowaniem 
prawa cywilnego i w praktyce  

K_K07 P7S_KR 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 

dla 
przedmiotu 



 Wykłady  

T_01 Pojęcie prawa cywilnego – jego miejsce w systemie prawa. EK_W01 

T_02 Prawo cywilne jako część prawa prywatnego. 
EK_W01 
EK_W02 

T_03 Źródła prawa cywilnego, historia źródeł prawa. 
EK_W01 
EK_W02 

T_04 Zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny. 
EK_W02 
EK_U03 

T_05 Obowiązki menedżerów w świetle prawa. 
EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 

T_06 Prawo podmiotowe, nadużycie prawa. 
EK_W01 
EK_W02 

T_07 Zasady prawa cywilnego. EK_W01 

T_08 Prawo zobowiązań – pojęcie zobowiązania, długu i odpowiedzialności. 
EK_U03 
EK_U04 

T_09 Czyny niedozwolone. 
EK_U03 
EK_U04 

 Ćwiczenia  

T_10 Prawo własności i charakterystyka praw rzeczowych. 
EK_W01 
EK_U03 

T_11 
Ogólne przepisy o zobowiązaniach, w tym o zobowiązaniach 
umownych. 

EK_W01 
EK_U03 
EK_U04 
EK_K06 

T_12 Bezpodstawne wzbogacenie. 

EK_W02 
EK_U03 
EK_U04 
EK_U05 
EK_K06 

T_13 Wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań. 
EK_U04 
EK_U05 

T_14 Prawna ochrona konkurencji i konsumentów. 
EK_U03 
EK_U04 
EK_U05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 

programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny T_04, T_06, T_09 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny 
T_01 – 03, T_05, T_07, 

T_08 

Dyskusja T_11, T_14 

Praca z tekstem T_11, 

Metoda analizy przypadków T_12, T_13 

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa  



Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_10, T_14 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 

drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 
 

Praca w grupach  

Inne (jakie?) - …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie 
potrafi wskazać ani 
omówić źródeł 
prawa. 

Student/ka potrafi 
wskazać i omówić 
źródła prawa w 
niewielkim zakresie. 

Student/ka potrafi 
wskazać i omówić 
źródła prawa. 

Student/ka potrafi 
samodzielnie i 
prawidłowo wskazać 
i omówić źródła 
prawa. 

EK_W02 

Student/ka nie zna 
norm i reguł 
prawnych 
funkcjonowania 
organizacji w 
państwie. 

Student/ka zna w 
niewielkim zakresie 
normy i reguły 
prawne 
funkcjonowania 
organizacji w 
państwie. 

Student/ka zna w 
stopniu dobrym 
normy i reguły 
prawne 
funkcjonowania 
organizacji w 
państwie. 

Student/ka zna 
doskonale normy i 
reguły prawne 
funkcjonowania 
organizacji w 
państwie. 

EK_U03 

Student/ka nie 
potrafi posługiwać 
się zasadami prawa 
a także 
interpretować 
przepisów prawa 
pojawiąjących się w 
obszarze 
zarządzania. 

Student/ka potrafi 
dostatecznie 
posługiwać się 
zasadami prawa a 
także interpretować 
przepisy prawa 
pojawiąjące się w 
obszarze 
zarządzania. 

Student/ka potrafi 
dobrze posługiwać 
się zasadami prawa 
a także 
interpretować 
przepisy prawa 
pojawiąjące się w 
obszarze 
zarządzania 

Student/ka potrafi 
doskonale 
posługiwać się 
zasadami prawa a 
także interpretować 
przepisy prawa 
pojawiąjące się w 
obszarze 
zarządzania. 

EK_U04 

Student/ka nie zna 
głównych norm 
prawa 
międzynarodowego. 

Student/ka zna 
niektóre główne 
normy prawa 
międzynarodowego. 

Student/ka zna 
główne normy 
prawa 
międzynarodowego. 

Student/ka zna 
świetnie główne 
normy prawa 
międzynarodowego. 

EK_U05 

Student/ka nie ma 
świadomości 
zmieniających się 
norm prawa i 
konieczności 
ciągłego 
podnoszenia 
kwalifikacji. 

Student/ka ma 
niewielką 
świadomość 
zmieniających się 
norm prawa i 
konieczność ciągłego 
podnoszenia 
kwalifikacji. 

Student/ka ma 
świadomość 
zmieniających się 
norm prawa i 
konieczność 
ciągłego 
podnoszenia 
kwalifikacji. 

Student/ka ma 
znaczącą 
świadomość 
zmieniających się 
norm prawa i 
konieczność 
ciągłego 
podnoszenia 
kwalifikacji. 

EK_K06 

Student/ka nie 
identyfikuje 
problemy związane 
ze stosowaniem 
prawa cywilnego i w 
praktyce.  

Student/ka w 
podstawowym 
zakresie identyfikuje 
problemy związane 
ze stosowaniem 
prawa cywilnego i w 

Student/ka 
identyfikuje 
problemy związane 
ze stosowaniem 
prawa cywilnego i w 
praktyce.  

Student/ka w pełnym 
zakresie identyfikuje 
problemy związane 
ze stosowaniem 
prawa cywilnego i w 
praktyce.  



praktyce.  
 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 U05 K06 

Egzamin pisemny       

Egzamin ustny       

Zaliczenie pisemne X X X X X X 

Zaliczenie ustne       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne X X X X X X 

Test       

Projekt       

Praca pisemna       

Raport       

Prezentacja multimedialna       

Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 

Inne (jakie?) -       

 

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 10 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 
studentów) 

20 20 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 50 50 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 

50 50 

Razem 4+5 50 50 

SUMA 1+2+3+4+5 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 

 

Literatura podstawowa  Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne –część ogólna, Warszawa 
(najnowsze wydanie). 

 W.Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, wyd. 2011. 

 Stelmachowski A.,  Zarys teorii prawa cywilnego; Warszawa 1997. 

 Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2000.  

Literatura uzupełniająca  Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 1999. 

 Prawo cywilne i handlowe w zarysie pod red. W.J. Katnera, Warszawa 
2011. 

 System prawa prywatnego, t. I i II; Pod redakcją Z. Radwańskiego; 
Wydawnictwo C.H.Beck. 

 

 


