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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRAWO CYWILNE, PG_00018330

Kierunek studiów Zarządzanie (4 semestralne), Zarządzanie (3 semestralne)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr Mariusz Zaborowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr Mariusz Zaborowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Prawo Cywilne 2023 - Moodle ID: 28927
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28927

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji prawa cywilnego.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K03] identyfikuje problemy 
związane z podejmowaniem 
różnych zadań w organizacji i 
rozwiązuje je w oparciu o zasady 
etyczne i prawne oraz umiejętność 
wieloaspektowej analizy danych

Potrafi ocenić z punktu widzenia 
przedsiębiorcy i konsumenta 
rozwiązania normatywne przyjęte 
w prawie cywilnym

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K7_U07] proponuje rozwiązania 
problemów społecznych, 
prawnych i etycznych 
powstających jako konsekwencje 
podejmowanych decyzji 
gospodarczych

Analizuje stany faktyczne z 
zakresu prawa cywilnego

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W10] ma pogłębioną wiedzę 
w obszarze regulacji prawnych 
organizacyjnych, zawodowych, 
moralnych i etycznych 
funkcjonowania organizacji 
gospodarczych i instytucji

Zna i wyjaśnia przepisy prawa 
cywilnego

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Definicja, zasady, źródła prawa cywilnego. Prawo podmiotowe i jego formy, podmioty prawa cywilnego. 
Czynności prawne, zawarcie umowy, wady oświadczenia woli, formy czynności prawnych. Wybrane umowy. 
Przedstawicielstwo. Zobowiązania, czyny niedozwolone.Najem i dzierżawa. Konsument, przedsiębiorca. 
Gwarancja, rękojmia.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium/ćwiczenia 60.0% 50.0%
referat/prezentacja 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zarys prawa cywilnego. E. Gniwek, P. Machnikowski. C.H. Beck 2021
Uzupełniająca lista lektur Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Przedstaw instytucje przedstawicielska i pełnomocnictwa.

 

Wskaż sposoby  zawarcia umowy .

Scharakteryzuj zobowiązanie.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


