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Nazwa przedmiotu

Prawo o notariacie

Kod ECTS

10.0.0804
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy administracja wymiaru sprawiedliwości, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Paweł Sut
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 15 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 15 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy Studenta w wykładnej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z polską regulacją prawną dotyczącą organizacji notariatu i czynności notrialnych. Prezentowana
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regulacja prawna zostanie skonfrontowana z przykładami praktyki stosowania prawa (orzecznictwa sądowego), których zadaniem będzie pokazanie
funkcjonowania notariatu w kontekście różnych stanów faktycznych. Ponadto, celem przedmiotu jestdokonanie analizy funkcji i organizacji notariatu
oraz kluczowych zagadnień prawa prawa o notariacie, przede wszystkim, w ramach systemu prawa polskiego.
 

Treści programowe

1. Funkcje notariatu
2. Regulacja notariatu wprawie polskim
3. Funkcjonowanie i organizacja kancelari notarialnej
4. Obieg dokumentów w kancelarii notarialnej
5. Powoływanie i odwoływanie notariuszy
6. Obowiązki i prawa notariuszy
7. Samorząd notarialny
8. Nadzór nad notariatem
9. Odpowiedzialność notariuszy za szkody
10. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy
11. Aplikanci i asesorzy notarialni
12. Tryb dokonywania czynności notarialnych
13. Akty notarialne
14. Akty poświadczenia dziedziczenia
15. Poświadczenia notarialne
16. Protokoły notarialne
17. Przyjmowanie na przechowanie
18. Inne czynności notarialne

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
A. Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Zakamycze 1999.
A. Oleszko, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej. Zakamycze 2003.
USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity) Dz.U.2008.189.1158 j.t. ze zm. 
 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Część I, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

A. Oleszko, Prawo o notariacie. Komentarz. Część II. Tom 1 i 2, Warszawa 2012.
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student posiadł poszerzoną wiedzę o organizacji i funkcjach notariatu, a także o
rodzajach czynności notarialnych, przede wszystkim w ramach polskiego porządku
prawnego.

Umiejętności

Student posiada umiejętność zdobycia i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie
ustroju notariatu i czynności notarialnych.
 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w
zakresie prawa o notariacie.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2793/pawel_sut
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