SEMINARIUM MAGISTERSKIE 2020/20201
dla:
studentów czwartego roku stacjonarnego studium prawa
prowadzący: prof. dr hab. Maciej Gutowski
przedmiot:
prawo cywilne materialne
wymagania:

zdane prawo cywilne I i II
przydatna znajomość języka angielskiego, ponieważ część zajęć odbywać się będzie w
języku angielskim (o ile możliwości językowe uczestników na to pozwolą).

program seminarium:
I.

II.

III.

IV.

W pierwszej części, na podstawie kazusów omawiamy następujące zagadnienia:
a.
podstawowe pojęcia z prawa umów,
b.
zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, podmiotowość prawna, osoby
prawne jednostki o których mowa w art. 331 § 1 KC,
c.
oświadczenie woli, czynności prawne, umowy i inne rodzaje czynności prawnych;
procedura zawarcia umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetargowy),
d.
wadliwość i nieważność czynności prawnych w prawie polskim i w innych
ustawodawstwach,
e.
kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza w ujęciu polskim, kara umowna
(problem zaistnienia szkody), prawo odstąpienia, odpowiedzialność z tytułu culpa
in contrahendo, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy i
inne sposoby zakończenia stosunku prawnego lub wygaśnięcia i osłabienia
uprawnień,
f.
kauzalność czynności prawnych w ujęciu polskim i prawnoporównawczym;
przelew wierzytelności i jego kauzalność w modelu ogólnym; abstrakcyjność
szczególnych rodzajów przeniesienia praw,
g.
przedawnienie, forma czynności prawnych.
W drugiej części, na podstawie wybranych rozdziałów książki G.A. Jentz, R. LeRoy
Miller, F.B. Cross: West’s Business Law, omawiamy porównawczo analogiczne
zagadnienia na gruncie prawa amerykańskiego:
a.
Introduction to Legal System in the US,
b.
Contract. Nature and Terminology,
c.
Agreement,
d.
Consideration,
e.
Capacity,
f.
Genuineness of Assent,
g.
Legality and the Statute of Frauds.
W trzeciej części:
a.
każdy z uczestników przygotowuje glosę do wybranego orzeczenia sądu.
Zadaniem tej pracy jest przygotowanie do pisania dłuższej wypowiedzi w języku
prawniczym.
b.
omawiamy zagadnienia związane z wybranymi tematami pracy, omawiamy plany
i zasady pisania pracy magisterskiej,
c.
omawiamy kwestie związane z aplikacjami prawniczymi, wyborem aplikacji i
zasadami egzaminów (o ile w grupie są osoby zainteresowane),
W czwartej części:
a.
zajmujemy się pisanie prac magisterskich na podstawie indywidualnych
konsultacji,
b.
temat pracy może być poświęcony każdemu zagadnieniu z obszaru prawa
cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego (z wyłączeniem prawa rodzinnego).
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