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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo rodzinne

Kod ECTS

10.3.0298
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Anna Sylwestrzak
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
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-
Rozwiązywanie zadań-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej-
Podstawowe kryteria oceny

zgodne z regulaminem studiów
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane podczas zajęć poprzez sprawdzenie i omówienie sporządzanych przez studentów pism procesowych, jak również
w trakcie dyskusji na zajęciach.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak wymagań

B. Wymagania wstępne
brak wymagań

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi uregulowaniami prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak również udzielenie instrukcji co do
wykorzystania tej wiedzy w praktyce, w szczególności poprzez sporządzania pism procesowych.

Treści programowe
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1) zawarcie małżeństwa i jego unieważnienie;
2) prawa i obowiązki małżonków;
3) małżeński ustrój majątkowy;
4) rozwód i separacja;
5) pochodzenie dziecka;
6) władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem;
7) obowiązek alimentacyjny;
8) przysposobienie;
9) opieka i kuratela;
10) stan cywilny i jego ochrona;
11) nazwisko.

Wykaz literatury

T.Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań, 2013 r.;
T.Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa, 2009 r.
J.Winiarz, J.Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa, 2001 r.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efektem kształcenia jest:
- osiągnięcie przez studentów wiedzy z zakresu prawa
rodzinnego oraz umiejętność wykorzystania jej w praktyce

Wiedza

Student zna:
- regulację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
- ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
- ustawy o zmianie imienia i nazwiska
- elementy pisma procesowego i sposób jego formułowania.

Umiejętności

Student umie:
- prawidłowo interpretować przepisy prawa rodzinnego;
- sporządzać pisma procesowe w sprawach rodzinnych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student przyjmuje postawę:
- krytycznego analityka tekstów prawnych;
- aktywnego dyskutanta w kontrowersyjnych sprawach z zakresu prawa rodzinnego;
- podejmowania aktywnych działań na etapie wszczęcia postępowania oraz jego
kontynuacji w sprawach rodzinnych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2799/anna_sylwestrzak
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