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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
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Kryminologia forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Michał Miłosz; dr Grzegorz Julke
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
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 pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Zaliczenie z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kryte-rium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
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Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką prawną wykonalności orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyj-nym oraz regulacją
prawną egzekucji sądowej i administracyjnej w zakresie wynikającym z treści programowych.

Treści programowe

Treści programowe przedmiotu obejmują następujące zagadnienia: orzeczenia sądów powszechnych w postępowaniu cywilnym oraz organów
administracji w postępowaniu administracyjnym jako akty kształtujące sytuację prawną podmiotów oraz źródło praw i obowiązków; rodzaje orzeczeń
w postępowaniu cywilnym i administracyjnym; prawne zasady wykonalności orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym;
tryby wykonywania orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć organów administracji (tryb dobrowolny i przymusowy). Program przedmiotu zakłada również
wyjaśnienie istoty i pojęcia egzekucji sądowej i administracyjnej oraz przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania
egzekucyjnego (sądowego oraz w administracji), w tym problematyki środków egzekucyjnych.

Wykaz literatury

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

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
 
 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) [wybór przepi-sów]
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 110, poz. 968, z późn. zm.) [wybór
przepisów]
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 171 ze zm.) [wybór przepisów]
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, TNOiK, Toruń 2011 (lub póź-niejsze wydanie)
 E. Marszałkowska-Krześ (red.), Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2011 (lub późniejsze wydanie) [rozdzia-ły: XII §64, XV §86, XIX, XX]
B. Literatura uzupełniająca
 P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1999 [rozdział 4]
 P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2011 (lub późniejsze wydanie) [rozdziały: XVI, XIX § 168, XXI

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

- zna i potrafi scharakteryzować zasady wykonalności orzeczeń wydawanych w
postępowaniu cywilnym i administracyjnym,
- identyfikuje tryby wykonywania orzeczeń (dobrowolny i przymusowy),
- potrafi scharakteryzować istotę egzekucji sądowej i administracyjnej,
- zna i potrafi przedstawić podstawowe zasady sądowego postępowania
egzekucyjnego postępo-wania egzekucyjnego w administracji,
- zna i potrafi ogólnie przedstawić problematykę środków egzekucyjnych
stosowanych w egzeku-cji sądowej oraz administracyjnej.

Umiejętności

- potrafi ustalić czy dane orzeczenie sądu cywilnego jest prawomocne,
- potrafi stwierdzić czy decyzja administracyjna lub postanowienie organu
administracji publicznej jest ostateczne,
- umie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu,
- potrafi zidentyfikować wykonalne orzeczenia oraz ustalić czy dane orzeczenie
podlega egzekucji sądowej czy administracyjnej.

Kompetencje społeczne (postawy)

- ma poszanowanie dla prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych i
administracyjnych oraz ostatecznych rozstrzygnięć organów administracji,
- docenia znaczenia procedur prawnych w kontekście przymusowego wykonywania
orzeczeń wydanych w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2000/michal_milosz
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