Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

Opis modułu kształcenia (Sylabus)
dla przedmiotu Europejska kultura prawna – prawo prywatne
I.

Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:

Europejska kultura prawna – prawo prywatne
2. Kod modułu kształcenia:
10-EKPPPw-pre1-s

3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4. Kierunek studiów
Prawo europejskie
5. Poziom studiów(I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
I stopień
6. Poziom studiów:
Rok pierwszy
7.

Semestr (zimowy lub letni)
Semestr letni

8.
Rodzaje zajęć i liczba godzin
Studia stacjonarne: 30 godz. wykładu
9.
Liczba punktów ECTS
2 punkty ECTS
10.

Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby
prowadzącej zajęcia:
prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, guland@amu.edu.pl
11.
Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:

ukazanie genezy i znaczenia europejskiej kultury prawnej i instytucji
współczesnego prawa prywatnego
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
wiedza z zakresu objętych przedmiotami prowadzonymi w I semestrze, przede wszystkim
objętych opisami modułów kształcenia w zakresie: Prawoznawstwa, Wstępu do wiedzy
polityce, Historii Europy, Antropologii kulturowej Europy.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
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Symbol efektów kształcenia
EKPPPw_01

EKPPPw_02

EKPPPw_03

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:
posiada podstawową wiedzę o
europejskiej kulturze prawnej, a także o
najważniejszych instytucjach prawa i ich
roli w życiu społecznym i ekonomicznym,
potrafi posługiwać się terminologią z
tego zakresu, a także analizować normy
różnego rodzaju w celu rozwiązania
konkretnego problemu prawnego lub
politycznego w zakresie ewolucji
omawianych instytucji, ma świadomość,
że prawo ulega ciągłym zmianom

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów
K_W01; K_U02; K_U06

zna elementarną terminologię związaną K_W02
z kulturą prawną, zna w stopniu
podstawowym genezę i ewolucję
poszczególnych instytucji prawa
prywatnego, umie ocenić konsekwencje
wprowadzanych zmian; w stopniu
podstawowym zna różne poglądy
doktryny dotyczącymi wybranych
instytucji prawnych i ich znaczenia w
sferze politycznej i ekonomicznej.
ma podstawową wiedzę o zasadach
K_W04,
stanowienia i stosowania prawa, a także
o ewolucji prawa polskiego i
europejskiego oraz ewolucji powiązań
tych systemów

EKPPPw_04

ma podstawową wiedzę o człowieku jako K_W07
podmiocie prawa w różnych systemach
prawnych, przysługujących mu prawach i
możliwościach ich ochrony; zna i
rozumie podstawowe zasady
powstawania ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

EKPPPw_05

zna procesy zmian struktur i instytucji
K_W09; K_U04; K_U05
prawa prywatnego, potrafi właściwie
analizować przyczyny i przebieg
procesów i zjawisk regulowanych przez
prawo prywatne; potrafi w podstawowym
zakresie przewidzieć i ocenić skutki
wprowadzanych zmian

EKPPPw_06

zna historię kultury europejskiej w
K_W10; K_U09; K_K01
zakresie instytucji i wartości prawa
prywatnego, polskich tradycji w
odniesieniu do całej kultury europejskiej i
wartości, wskazać posiada umiejętność
rozumienia i analizowania zjawisk
społecznych poddawanych regulacji
przez prawo prywatne, potrafi poszerzać
wiedzę i zdobywać informacje o
rozwiązaniach przyjmowanych w
różnych systemach i poszerzania tej
wiedzy i umiejętności na dalszych
etapach studiów
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4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Europejska kultura prawna – prawo prywatne
Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Kultura – koncepcje pojmowania i
definiowania; kultura prawna

EKPPPw_01; EKPPPw_06

TK_01

Główne kultury prawne współczesnego
świata

EKPPPw_01; EKPPPw_06

TK_02

Dziedzictwo greckie, rzymskie i
chrześcijańskie kultury prawnej Europy w
zakresie prawa prywatnego

EKPPPw_01; EKPPPw_06

TK_03

Źródła prawa prywatnego (prawo
zwyczajowe, stanowione, precedens,
umowa międzynarodowa, umowa, akt
administracyjny; szkoły prawa; kodyfikacja)
Rola prawników w tworzeniu i stosowaniu
prawa. Uniwersytety a nauka zawodu.

TK_04

TK_05

EKPPPw_03; EKPPPw_06

EKPPPw_03; EKPPPw_06

TK_06

Zdolność prawna i zdolność do czynności
prawnych. Osoba prawna

EKPPPw_01;EKPPPw_02;
EKPPPw_04; EKPPPw_05

TK_07

Małżeństwo. Sposoby zawierania i
rozwiązywania. Majątkowe prawo
małżeńskie

EKPPPw_01;EKPPPw_02
EKPPPw_04; EKPPPw_05

Własność. Ograniczone prawa
rzeczowe. Ochrona własności

TK_08

przemysłowej i prawa autorskiego

EKPPPw_01; EKPPPw_02
EKPPPw_04; EKPPPw_05

TK_09

Zobowiązania – sposoby powstawania,
EKPPPw_01; EKPPPw_02
główne rodzaje, zasada swobody umów EKPPPw_04; EKPPPw_05
i jej ograniczenia.

TK_10

Prawo spadkowe. Tytuły dziedziczenia.

TK_11

Prawo handlowe: spółki i papiery
wartościowe.

TK_12

Wartości europejskiej kultury prawnej w
zakresie prawa prywatnego

EKPPPw_01; EKPPPw_02
EKPPPw_04; EKPPPw_05
EKPPPw_01; EKPPPw_02
EKPPPw_04; EKPPPw_05
EKPPPw_02; EKPPPw_06

5. Zalecana literatura:
- R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, Wyd. 6. Warszawa 2007
- K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa, Warszawa 2000
- S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004
- M. Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, Warszawa 1995
- A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008;
- K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2009;
- S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1-4, Kraków 1997-2004;
- A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.
- S. Grzybowski, Dzieje prawa, Warszawa 1981;
- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego,
wyd. 2 Warszawa 2014).
- A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór
tekstów źródłowych, Poznań 2002.
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
Zalecane korzystanie z baz danych aktów prawnych
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Książki dostępne są w bibliotece wydziałowej i uniwersyteckiej.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu): Europejska kultura prawna – prawo
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol efektu
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
kształcenia dla
realizowanych w trakcie
założonych efektów
modułu
zajęć
kształcenia
Wykład z prezentacją
EKPPPW_01-06 TK_01-12
multimedialną

prywatne
Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
Zaliczenie pisemne

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu): Europejska kultura prawna – prawo prywatne
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 30 godz. wykładu
30 godzin
60 godzin
2 punkty ECTS

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczyciela akademickiego:
2 punkty ECTS
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) znajomość i zrozumienie podstawowych instytucji prawnych objętych treściami
kształcenia
b) umiejętność ukazania ewolucji instytucji i dostrzegania związku wcześniejszymi
rozwiązaniami,
c) umiejętność ukazania czynników wpływających na ewolucję prawa,
d) umiejętność racjonalnej argumentacji i logicznego wyciągania wniosków
e) poprawność i kultura języka polskiego;
f) właściwe stosowanie terminologii prawniczej;
g) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach
opisu efektów kształcenia dla tego modułu.

Poznań, 15. września 2016 r.
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