Poznań, dnia 15 maja 2018 r.

Prof. zw. dr hab. Tomasz Sokołowski
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)
dla przedmiotu Polskie prawo cywilne II: Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe i rodzinne
na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Podstawy prawa prywatnego (Polskie prawo cywilne II: Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe
i rodzinne)
2. Kod modułu kształcenia:
36-PPC2e-pj-s
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3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Prawo
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Jednolite studia magisterskie (5 letnie)
6. Rok studiów:
Trzeci rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
60 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS:
6 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
Prof. zw. dr hab. Tomasz Sokołowski (tsokolow@amu.edu.pl)
11. Język wykładowy:
Język polski
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Kod modułu (przedmiotu) z sytemu USOS.
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II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego polskiego prawa
cywilnego - prawa rzeczowego, rodzinnego i spadkowego.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania,
wykładni i stosowania obowiązującego prawa polskiego, odpowiadająca treści
kształcenia modułu Prawoznawstwo.
b) Znajomość historycznego kształtowania się prawa cywilnego, odpowiadająca treści
przedmiotów historyczno-prawnych (Historia prawa publicznego, Historia prawa
prywatnego, Prawo rzymskie).
c) Wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań.
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
2 3
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
4
kształcenia

Odniesienie do efektów
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
5
studiów

PPC2_01

Wyjaśnić istotę i funkcje prawa cywilnego w
zakresie działów: prawo rzeczowe, rodzinne,
spadkowe

K_W01-04, K_U01

PPC2_02

Objaśnić instytucje prawa cywilnego z zakresu
wymienionych wyżej działów z odwołaniem do
poglądów doktryny i orzecznictwa

K_W03, K_U09, K_U10

PPC2_03

Scharakteryzować historyczne, filozoficzne i
ustrojowe podstawy obowiązujących przepisów
prawa cywilnego

K_W05-09, K_U07

PPC2_04

Odnaleźć potrzebne przepisy w systemie
obowiązującego prawa

K_W011, K_U01, K_U03,
K_U10

PPC2_05

Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu
według powszechnie stosowanych metod i reguł
wykładni

K_W012, K_U01, K_U04

PPC2_06

Zastosować odpowiednie przepisy, a w
szczególności rozwiązać casus z dziedziny prawa
rzeczowego, rodzinnego, spadkowego

K_W013, K_U01, K_U05

PPC2_07

Komunikować się w języku prawnym i prawniczym z
zakresu prawa cywilnego i nauki prawa cywilnego

K_W014, K_U01, K_U06

PPC2_08

Zaprezentować i uzasadnić pisemnie lub ustnie
K_W01-15, K_U08
stanowisko w zakresie stosowania przepisów prawa
cywilnego

Zasadniczo należy nawiązać do kierunkowych efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności społecznych. Jednak nie należy dzielić
efektów kształcenia danego modułu na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każdy moduł (przedmiot) nie musi
obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia, ani też każdego efektu. Jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca
określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy.
3
Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.
4
Kod modułu kształcenia, np. PK_01 (PK-kod modułu „Prawo karne” w USOS).
5
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Prawo (np. K_W01, K_U01,...), gdzie: W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne
(wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia); 01, 02…– numer efektu kształcenia.
2

2

4. Treści kształcenia:
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Nazwa modułu kształcenia: Podstawy prawa prywatnego (Polskie prawo cywilne II: Prawo
rzeczowe, Prawo spadkowe i rodzinne)
Symbol treści
7
kształcenia
TK_01
TK_02
TK_03

TK_04

TK_05
TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

Opis treści kształcenia
Pojęcie i źródła prawa rzeczowego, rodzaje praw
rzeczowych
Własność (treść prawa własności, nabycie i utrata
własności, ochrona własności), współwłasność, odrębna
własność lokali
Użytkowanie wieczyste (treść, powstanie, wygaśnięcie)
Ograniczone prawa rzeczowe :ogólna charakterystyka –
sposoby powstania, przeniesienie, pierwszeństwo,
ochrona, wygaśnięcie; treść praw rzeczowych
ograniczonych – użytkowanie, służebności, hipoteka,
zastaw, problematyka spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu
Posiadanie (pojęcie, rodzaje, skutki prawne, ochrona,
nabycie)
Księgi wieczyste (funkcje, treść księgi wieczystej,
rodzaje wpisów, materialno-prawne znaczenie wpisu, w
tym rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)
Prawo rodzinne w systemie prawnym; pojęcia
podstawowe: rodzina, małżeństwo, pokrewieństwo,
powinowactwo;.
Zawarcie małżeństwa; unieważnienie małżeństwa; skutki
prawne zawarcia małżeństwa (osobiste i majątkowe);
małżeńskie ustroje majątkowe
Rozwód (przesłanki i treść orzeczenia, skutki);
separacja (przesłanki, treść i skutki orzeczenia
separacji, zniesienie separacji)

Odniesienie do efektów
8
kształcenia modułu
PPC2_01
PPC2_02- PPC2_08
PPC2_02- PPC2_08

PPC2_02- PPC2_08

PPC2_02- PPC2_08
PPC2_02- PPC2_08

PPC2_01

PPC2_02- PPC2_08

PPC2_02- PPC2_08

TK_10

Pochodzenie dziecka (ustalenie macierzyństwa,
ustalenie ojcostwa), nazwisko dziecka

PPC2_02- PPC2_08

TK_11

Władza rodzicielska (treść, zasady wykonywania,
ingerencja sądu). Kontakty z dzieckiem

PPC2_02- PPC2_08

TK_12

Przysposobienie (adopcja) – przesłanki orzeczenia
rodzaje przysposobienia, przesłanki i skutki rozwiązania
przysposobienia

PPC2_02- PPC2_08

TK_13
TK_14

Obowiązek alimentacyjny (krąg uprawnionych i
zobowiązanych, roszczenie alimentacyjne)
Opieka (podstawy ustanowienia, zasady wykonywania
opieki

PPC2_02- PPC2_08
PPC2_02- PPC2_08

TK_15

Prawo spadkowe w systemie prawa. Pojęcie spadku,
dziedziczenia; niegodność, zrzeczenie się dziedziczenia,
przyjęcie i odrzucenie spadku
Dziedziczenie
ustawowe

PPC2_01

TK_16

Dziedziczenie testamentowe (pojęcie, treść, formy
testamentu)
Zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie

PPC2_02- PPC2_08
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Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba treści kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.
np. TK_01, TK_02.
8
np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3 (kolumna pierwsza).
7
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TK_17

Odpowiedzialność za długi spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku, notarialny akt
poświadczenia dziedziczenia

PPC2_02- PPC2_08

TK_18

Zachowek (pojęcie, osoby uprawnione do zachowku,
zasady obliczenia zachowku, wydziedziczenie)

PPC2_02- PPC2_08

TK_19

Zbycie spadku, zbycie udziału spadkowego
Dział spadku
Dziedziczenie gospodarstw rolnych (podstawowe
wiadomości)

PPC2_02- PPC2_08

5. Zalecana literatura:
Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki do prawa rzeczowego,
prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz komentarze do Kodeksu cywilnego i
komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopuszcza się wyłącznie
podręczniki w zakresie w jakim odpowiadają poszczególnym (pojedynczym) działom
objętym przedmiotem. Szczegółowe informacje dotyczące literatury zostaną
przedstawione przez osoby prowadzące zajęcia na początku roku akademickiego
(semestru).
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratoriu, itp.:
Informacje o materiałach potrzebnych do zajęć przekazują prowadzący zajęcia na
początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu): Podstawy prawa prywatnego (Polskie prawo cywilne II: Prawo
rzeczowe, Prawo spadkowe i rodzinne)
Symbol
Sposoby prowadzenia zajęć
Metody oceniania
Symbol treści kształcenia
efektu
umożliwiające osiągnięcie
stopnia osiągnięcia
realizowanych w trakcie
kształcenia
założonych efektów
założonego efektu
10
zajęć
9
11 12
dla modułu
kształcenia
kształcenia
PPC2_01PPC2_05,
TK_01-TK_19
Wykład
Egzamin pisemny
PPC2_07
Zaliczenie na
podstawie
PPC2_06,
TK_01-TK_19
Ćwiczenia (konwersatoria)
aktywności i
PPC2_08
sprawdzenia
wiadomości
Pytania egzaminacyjne odpowiadają zagadnieniom wymienionym w opisie
treści
kształcenia.
Przykładowe podstawowe zadanie na ćwiczeniach polega na dokonaniu właściwej
kwalifikacji prawnej określonego zdarzenia faktycznego oraz zaproponowaniu
odpowiedniego rozwiązania.
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np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3.
np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II.4.
11
Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące (F) jak i podsumowujące (P).
12
Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.
10
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2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Podstawy prawa prywatnego (Polskie prawo cywilne II: Prawo
rzeczowe, Prawo spadkowe i rodzinne)
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywności
13
aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

14 15

60 godzin wykładu
120
180
6

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
łącznie: 6 ECTS - wykład
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu
Polskie prawo cywilne II: Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe i rodzinne, tzn. za
ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu z tego przedmiotu. W skład
całego modułu wchodzą: wykład oraz konwersatoria, których zaliczenie jest
warunkiem przystąpienia do egzaminu. Dla konwersatoriów został sporządzony
odrębny sylabus.
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) poprawność i kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego
uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wnioskowania,
d) znajomość obowiązujących przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa
e) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.

/prof. dr hab. Tomasz Sokołowski/
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Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min.
Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników,
(3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu.
15
Przy przeliczeniu 30 godzin pracy studenta na 1 punkt ECTS. Wtedy pracę własną studenta należy obliczyć
poprzez iloczyn 30 i liczby punktów ECTS dla danego modułu, pomniejszony o łączną liczbę godzin poświęconych
na zajęcia w planie.
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