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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Podstawy postępowania cywilnego

Kod ECTS

10.3.0300
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

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

3
30 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria oceny

zakres wiedzy objętej zaliczeniem ustalany będzie indywidualnie   
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
 
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu postępowania cywilnego.
Zapoznanie studentów z zagadnieniami objętym ramowym planem wykładu, 

Treści programowe

Funkcja postępowania cywilnego.. Stosowanie norm prawa procesowego. Stosunek postępowania cywilnego do innych postępowań. Naczelne
zasady postępowania. cywilnego. Czynności procesowe. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Środki zaskarżenia: zwyczajne i
nadzwyczajne. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. 
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Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
W Broniewicz: Postępowanie cywilne w zarysie,
E. Marszałkowska-Krześ (red): Postępowanie cywilne,
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
E. Marszałkowska-Krześ (red): Postępowanie cywilne, Pytania egzaminacyjne-tablice
B. Literatura uzupełniająca
Z. Szczurek: Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych, część ogólna,
Pod redakcją A. Jakubeckiego: Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego,

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

-przyswojenie wiedzy objętej ramowym planem wykładu,
-student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu postępowania cywilnego, zna
ogólne zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, zna i rozumie
zasady postępowania cywilnego,
-student ma pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami postępowania
cywilnego.

Umiejętności

Student potrafi prawidłowo interpretować przepisy postępowania cywilnego, oraz
sprawnie posługuje się normami prawnymi w celu rozwiązania konkretnych
problemów prawnych.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu postępowania zabezpieczającego i
egzekucyjnego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Potrafi samodzielnie na bieżąco uzupełniać wiedzę, dostrzega potrzebę
zapoznawania się z nowymi przepisami, poglądami i orzecznictwem Sądu
Najwyższego. Poprawnie rozumie funkcję postępowania cywilnego w stosunkach
społeczno-prawnych.

Kontakt

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