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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „PRAWO CYWILNE” 

 

1.  Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Prawo cywilne 

7. Kod przedmiotu MK19 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia praktycznego 

9. Status przedmiotu obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 

studiów 
semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 2 

13. Koordynator przedmiotu dr Agnieszka Pieniążek 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 

dr Agnieszka Pieniążek,  

e-mail:  agnieszka.pieniazek@gmail.com 

 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

3. Cel zajęć 

 

C1 – Student nabywa wiedzę z zakresu wybranych instytucji części ogólnej prawa cywilnego, pra-

wa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego, w tym norm i instytucji organizujących spo-

łeczności międzynarodowej.  

C2 – Student nabywa umiejętność analizowania stanów faktycznych, ustalania stanu prawnego w 

sprawach cywilnych, w tym w stosunkach międzynarodowych. 

C3- Student nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się terminologią prawniczą, korzysta-

nia z metod argumentacji prawniczej w sprawach cywilnych. 

C4 - Student rozwija świadomość konieczności współdziałania z innymi oraz sprawność komuni-

kowania oaz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  

 

 

Wykład 

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 Zaliczenie z przedmiotu Nauka o państwie i prawie. 

 

5. Efekty kształcenia, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów)  

i kierunku  

 

Lp. Opis efektów kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształ-

cenia 

W1 Definiuje podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego (część 

ogólna prawa, prawa rzeczowe, zobowiązania oraz prawo spadkowe), 

w tym organizujące społeczności międzynarodowej. 

K_W03 

K_W07 

K_W16 

K_W17 

W2 Zna akty prawne stanowiące źródła prawa cywilnego, w tym w stosun-

kach międzynarodowych. 

K_W03 

K_W07 

U1 Przedstawia instytucje prawa cywilnego zapewniające ochronę praw i 

wolności obywatelskich, w tym ochronę prywatności, prawa własno-

ści, w tym w środowisku międzynarodowym. 

K_U07 

U2 Ustala stan faktyczny, podstawę prawną, bada przesłanki oraz propo-

nuje rozwiązanie dla przykładowych sytuacji faktycznych w sprawach 

cywilnych, w tym w stosunkach międzynarodowych. 

K_U06 

K_U07 

K_U08 

K1 
Posiada umiejętność współdziałania z innymi oraz sprawność komuni-

kowania, myśląc i działając w sposób przedsiębiorczy.  

K_K01 

K_K03 

K_K05 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium; 

PZ - praktyka) 

 

Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych 
Liczba 

godzin 

C1 

Ogólna charakterystyka prawa cywilnego (pojęcie prawa cywilnego: przedmiot, 

podmioty - metoda regulacji; zakres prawa cywilnego; zasady prawa cywilne-

go; systematyka polskiego prawa cywilnego; źródła prawa cywilnego), prawo 

międzynarodowe prywatne. 

4 

C2 
Część ogólna prawa cywilnego (podmioty prawa cywilnego; dobra osobiste i 

ich ochrona),  
3 

C3 

Część ogólna prawa cywilnego (oświadczenia woli; czynności prawne – pojęcie 

i rodzaje; forma czynności prawnych; wady oświadczeń woli; sankcje wadli-

wych czynności prawnych) 

3 

C4 

Instytucja przedstawicielstwa i dawności (pojęcie przedstawicielstwa; przed-

stawicielstwo ustawowe; pełnomocnictwo; przedawnienie; terminy zawite; za-

siedzenie) 

3 

C5 
Zobowiązania – podstawowe pojęcia (świadczenia; wielość wierzycieli i dłuż-

ników; źródła zobowiązań) 
3 

C6 

Wykonanie zobowiązania i odpowiedzialność z tytułu i ich niewykonania (za-

sada pacta sunt servanda; wykonanie zobowiązań; wygaśniecie zobowiązań; 

odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynno-

3 
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ści) 

C7 

Zobowiązania z czynów niedozwolonych (czyn niedozwolony jako źródło zo-

bowiązania; odpowiedzialność na zasadzie winy; odpowiedzialność na zasadzie 

ryzyka; naprawianie szkody wyrządzanej na podstawie czynu niedozwolonego; 

zobowiązania z czynów niedozwolonych w obrębie działań administracji pu-

blicznej) 

3 

C8 Umowy o korzystanie z rzeczy (najem; dzierżawa; użyczenie; leasing) 2 

C9 
Umowy o świadczenie usług (umowa o dzieło; umowa o roboty budowlane; 

zlecenie; prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia) 
2 

C10 
Prawo rzeczowe (podstawowe pojęcia; własność i jej ochrona; użytkowanie 

wieczyste) 
2 

C11 
Prawo rzeczowe (ograniczone prawa rzeczowe; posiadanie; zabezpieczenie 

wierzytelności) 
2 

Suma  30 

 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/  

Efekt 
kształcenia Egzamin 

pisemny 

Test 

zaliczeniowy 
Kolokwium 

Projekt/ 
Referat 

/prezentacja 

Sprawdzian 
wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01   X X    

W_02   X X    

U_01   X X    

U_02    X 

 

 

Ocena 

umiejętno-

ści doko-

nywania 

analiz 

K_01     
 

 
Obserwa-

cja posta-

wy 

 

 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

Metody podające – wykład informacyjny 

Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie 

Metody problemowe – wykład problemowy 

Metody problemowe – aktywizujące – metoda przypadków 

Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja dydaktyczna 

Metody praktyczne – metoda projektów 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia  
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9.1. Sposoby oceny  

 

a) ocena formująca: 

F1 Ocena umiejętności dokonywania analiz 

F2 Wykonanie projektu  

F3 Kolokwium pisemne  

 

b) ocena podsumowująca: 
 

 
 

9.2. Kryteria oceny  

 
Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W_01 

W_02 

U_01  

U_02 

 K_01 

Student zna podstawowe 

pojęcia i instytucje prawa 

cywilnego (części ogólnej, 

zobowiązań, prawa rze-

czowego i prawa spadko-

wego), prawa międzyna-

rodowego prywatnego.  

Potrafi zaproponować 

rozwiązanie prawne dla 

nieskomplikowanych sta-

nów faktycznych z zakre-

su prawa cywilnego, w 

tym w środowisku mię-

dzynarodowym  

Student zna większość 

pojęcia i instytucje prawa 

cywilnego (części ogólnej, 

zobowiązań, prawa rze-

czowego i prawa spadko-

wego), prawa międzyna-

rodowego prywatnego.   

Potrafi zaproponować 

rozwiązanie prawne dla 

złożonych w stopniu śred-

nim stanów faktycznych z 

zakresu prawa cywilnego, 

w tym w środowisku mię-

dzynarodowym 

Student zna wszystkie 

wymagane pojęcia i insty-

tucje cywilnego (części 

ogólnej, zobowiązań, 

prawa rzeczowego i prawa 

spadkowego), prawa mię-

dzynarodowego prywat-

nego.   

Potrafi zaproponować 

rozwiązanie prawne dla 

złożonych stanów fak-

tycznych z zakresu prawa 

cywilnego, w tym w śro-

dowisku międzynarodo-

wym 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca  

 

Literatura podstawowa: 

1. Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017. 

2. Filipiak T., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012.  

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, 

sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.  

2. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie 

dnia 19 czerwca 1980 r., którą 17 grudnia 2009 zastąpiło rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady nr 593/2008 (tzw. „Rzym I”). 

3. Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 

r.  

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. o 

prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (tzw. „Rzym II”)  

5. Ustawa Kodeks cywilny 

6. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 

P1 
Zaliczenie przedmiotu: średnia ważona: 

F1+F2+F3 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym_II
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11. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział studenta w wykładach  - 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów  - 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów 5 h 

Udział w konsultacjach  - 

Wykonanie projektu (referat/prezentacja) 10 h 

Przygotowanie do zaliczenia  10 h 

Udział w zaliczeniu - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  55 h 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych 30 h = 1 ECTS 

Praca samodzielna studenta 25 h = 1 ECTS 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Agnieszka Pieniążek  

 

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

 

 


