Nazwa przedmiotu
Autor programu
Rok
Semestr
Liczba godzin
Forma zajęć, metody nauczania
Prowadzący
Wymagania wstępne
Status przedmiotu w programie studiów (obowiązkowy/fakultatywny)
Założenia i cele (wiedza,
umiejętności)

Podstawy prawa cywilnego i handlowego
Prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak
II rok Zarządzanie – stacjonarne I stopnia
Zimowy
60 (50+10)
Wykład
Prof. UAM dr hab. Andrzej Janiak
Podstawy prawoznawstwa
Obowiązkowy

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa cywilnego
oraz prawa handlowego. Omówienie źródeł prawa cywilnego i handlowego,
podmiotów stosunków cywilnoprawnych (handlowych), w szczególności spółek
handlowych; wyjaśnienie takich pojęć jak przedsiębiorca, konsument,
przedsiębiorstwo oraz ważniejszych instytucji prawa handlowego, takich jak firma,
prokura, papiery wartościowe; omówienie pojęcia, źródeł oraz rodzajów zobowiązań,
ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej zawieranych w praktyce umów
gospodarczych.
Przedmiot „Podstawy prawa cywilnego i handlowego” obejmuje następujące grupy
Opis przedmiotu
zagadnień: źródła prawa prywatnego (cywilnego i handlowego), podmioty prawa
cywilnego i handlowego, pojęcie i rodzaje stosunków cywilnoprawnych, przedmioty
stosunków cywilnoprawnych, zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, podejmowanie
działalności gospodarczej, status prawny oraz charakterystyka przedsiębiorców,
czynności prawne dokonywane przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej (czynności handlowe), upadłość i postępowanie naprawcze.
Formy egzaminu/zaliczenia Egzamin

Warunki zaliczenia
Treści programowe

1. Pojęcie, źródła i systematyka prawa cywilnego.
2. Podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki
organizacyjne).
3. Mienie - własność i inne prawa majątkowe.
4. Czynności prawne – pojęcie i rodzaje.
5. Forma czynności prawnych.
6. Wady oświadczenia woli.
7. Warunek.
8. Przedstawicielstwo.
9. Termin.
10. Przedawnienie roszczeń.
11. Bezpodstawne wzbogacenie.
12. Czyny niedozwolone.
13. Wielość dłużników i wierzycieli.
14. Wykonywanie zobowiązań i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.
15. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu.
16. Zmiana wierzyciela lub dłużnika.
17. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań.
18. Pojęcie i źródła prawa handlowego.
19. Przedsiębiorca (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółki
handlowe).
20. Rejestry przedsiębiorców (KRS, EDG).
21. Przedsiębiorstwo

22. Firma i prokura.
23. Spółki handlowe - osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowoakcyjna) i kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna).
24. Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i
spółdzielnia europejska.
25. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
26. Najważniejsze umowy zawierane w obrocie gospodarczym
27. Papiery wartościowe.
28. Prawo spadkowe.
„Prawo cywilne i handlowe w zarysie” (red. W.J. Katner), wyd. 3, Warszawa 2009.
Literatura obowiązkowa
Literatura uzupełniająca (w „Polskie prawo handlowe” (pod red. J. Ciszewskiego), Warszawa 2009.
„Prawo handlowe” (red. J. Okolski), Warszawa 2008.
tym: własne publikacje o
charakterze dydaktycznym A.Janiak (w:) Kodeks cywilny. Komentarz (red. A. Kidyba), T. I, Warszawa 2009.
osoby prowadzącej zajęcia, A. Janiak (w:) Umowy w obrocie gospodarczym (red. A. Koch, J. Napierała) Kraków
2006.

związane z przedmiotem)
Dodatkowe uwagi

Treści kształcenia: Źródła i systematyka prawa cywilnego oraz prawa handlowego.
Charakterystyka podmiotów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, a
zwłaszcza spółek handlowych. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Zarys prawa
rzeczowego. Czynności prawne. Umowy. Przedstawicielstwo. Podstawy prawa zobowiązań.
Przedawnienie roszczeń. Zarys prawa papierów wartościowych. Upadłość i postępowanie
naprawcze. Prawo spadkowe.
Efekty kształcenia, umiejętności i kompetencje: ogólna orientacja dotycząca źródeł oraz
systematyki prawa cywilnego i handlowego; znajomość głównych zasad oraz rozumienie
podstawowych pojęć i instytucji prawa cywilnego i handlowego.

