
Procedury sądowe #10.9.0536
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Procedury sądowe

Kod ECTS

10.9.0536
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy administracja wymiaru sprawiedliwości, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Jarosław Świeczkowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 20 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 10 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria oceny

Aktywny udział w dyskusjach, polemika, sposób formułowania tez, poglądów i
problemów badawczych, trafność wysnuwania wniosków na podstawie twierdzeń.

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

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

Cele kształcenia

Pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań studentów oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania problemów naukowych, dyskusji.
Treści programowe

Przekazanie studentom, w celu przypomnienia, elementarnej wiedzy dotyczącej zasad, pojęć i instytucji postępowania cywilnego i prawoznawstwa, a
także informacji na temat systemu wymiaru sprawiedliwości i prokuratur, statusu prawnego urzędnika sądowego, Krajowego Rejestru Sądowego i
rejestru zastawów, pism procesowych w postępowaniach sądowych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Przedstawienie informacji
na temat przebiegu postępowań sadowych.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

Procedury sądowe #10.9.0536 | Strona 1 z 2



Procedury sądowe #10.9.0536
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

„Przebieg procesu cywilnego", T. Wiśniewski, Wydawnictwo Oficyna, aktualne wydanie
„Ustrój Organów Ochrony Prawnej. Wybór Źródeł. Akty Normatywne. Orzecznictwo"
Wybór i wprowadzenie T. Demendecki, Wyd. Wolters Kluwer, aktualne wydanie
„Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa" J. Bodio, G. Borkowski,
T. Demendecki, Wyd. Wolters Kluwer, aktualne wydanie
„Postępowanie cywilne", J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz,
Aktualne wydanie
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
„Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura", red. K. Weitz, LexisNexis,
Aktualne wydanie
Literatura uzupełniająca:
„System sądownictwa w Polsce", A. Żurawik, Wyd. CH BECK, aktualne wydanie

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student definiuje i charakteryzuje zasady, pojęcia i instytucje prawa cywilnego oraz
postępowania cywilnego, opisuje przebieg tychże postępowań, kreuje wypowiedzi
poparte przekonującą argumentacją.

Umiejętności

Student analizuje problemy badawcze, formułuje tezy i wnioski na podstawie
twierdzeń, konstruuje logiczne i poprawne pod względem merytorycznym a także
językowym wypowiedzi, potrafi przedstawić argumenty na poparcie swojego
stanowiska. Ocenia poglądy innych Autorów i poddaje krytyce ich stanowiska,
uzasadnia własne poglądy i wyraża opinie w kwestiach problematycznych,
dodatkowo dowodzi słuszności twierdzeń.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student wyraża własne opinie i broni swojego stanowiska. Akcentuje słuszność
swoich twierdzeń i dyskutuje kwestie problematyczne, potrafi sporządzać pisma w
toku postępowania i przejawiać inicjatywę procesową.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2962/jaroslaw_swieczkowski
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