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KCHiU

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Prawo cywilne na kierunku Zarządzanie
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Prawo cywilne
2. Kod modułu kształcenia:1
10-PC-z2-n, 10-PC-z2-s
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Zarządzanie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
Uzupełniające studia magisterskie (2 letnie)
6. Rok studiów:
1. rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 20 godzin wykładu.
Studia niestacjonarne: 10 godzin wykładu, 10 godzin zajęć w ramach e-leariningu.
9. Liczba punktów ECTS:
3
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
dr Jakub Pokrzywniak (Jakub.pokrzywniak@orange.pl)
11. Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Wprowadzenie do prawa cywilnego – przedstawienie instytucji kluczowych dla obrotu
gospodarczego
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Brak
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia
KW_07

K_W09

Po zakończeniu modułu
(przedmiotu) i potwierdzeniu
osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi
ma ogólną wiedzę na temat norm
prawnych organizujących
struktury i instytucje społeczne, w
tym gospodarcze i rządzących
nimi prawidłowościach oraz o ich
źródłach, naturze, zmianach i
sposobach działania
zna zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów
S2A_W07

S2A_W11

przedsiębiorczości oraz posiada
wiedzę niezbędną do
samodzielnego podjęcia i
prowadzenia działalności
gospodarczej

4. Treści kształcenia:6
Nazwa modułu kształcenia: Prawo cywilne (PC)

Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

Poglądy na istotę i funkcje
prawa cywilnego
Zasady prawa cywilnego
Podstawowe instytucje prawa
cywilnego
Podmioty prawa cywilnego,
dobra osobiste; pojęcia
przedsiębiorcy i konsumenta
Czynności prawne
Wybrane umowy

KW_07

TK_02
TK_03
TK-04

TK_05
TK_06

KW_09
KW_09
KW_09

KW_09
KW_09

5. Zalecana literatura:
Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki prawa cywilnego dla
ekonomistów
6. Informacja o przewidywanej moŜliwości wykorzystania b-learningu:
E-learning jest przewidziany wyłącznie na studiach niestacjonarnych w ramach wykładu
10 godz.
7. Informacja o tym, gdzie moŜna zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów 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:
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie
zajęć

KW_07, KW_09

TK_01 do TK_06

Sposoby prowadzenia
zajęć
umoŜliwiające
osiągnięcie
załoŜonych efektów
kształcenia
Wykład

Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne:
„Pełnomocnictwo ogóle jest:
a) pełnomocnictwem do wszelkich czynności prawnych
b) pełnomocnictwem do czynności zwykłego zarządu”
2. ObciąŜenie pracą studenta (punkty ECTS):

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
załoŜonego efektu
kształcenia

Egzamin w formie testu

Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo cywilne (PC)
Forma aktywności
Uczestnictwo w wykładzie – wg. planu
studiów
Praca własna studenta (łącznie wszystkie
formy)
Suma

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
20/10
30
50/40

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
… punktów ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Prawo
karne, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu z tego
przedmiotu. W skład tego całego modułu wchodzą: wykład
jak równieŜ zajęcia w ramach e-leariningu (jako pochodne wykładu n na studiach
niestacjonarnych).
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego
b) rozumienie terminologii z zakresu prawa cywilnego

