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Metody dydaktyczne
- Analiza tekstów z dyskusją
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- Praca w grupach
- Wykład problemowy

Język wykładowy
polski
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
Zgodnie z regulaminem studiów.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Efekty kształcenia weryfikowane są w trakcie dyskusji, a także okresowego sprawdzania umiejętności w drodze oceny sporządzanych przez studentów
pism procesowych

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 unormowaniami prawa rodzinnego i spadkowego oraz instrukcja w zakresie wykorzystania tej wiedzy
w praktyce poprzez prezentację wzorów pism procesowych i sposobu ich sporządzania.
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I. Prawo rodzinne i opiekuńcze:
1) Prawo małżeńskie: zawarcie małżeństwa i jego unieważnienie; prawa i obowiązki małżonków, małżeński ustrój majątkowy; rozwód i separacja.
2) pochodzenie dziecka;
3) władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem; ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
4) obowiązek alimentacyjny;
5) przysposobienie;
6) opieka i kuratela
II. Prawo spadkowe:
1) pojęcie i skład spadku;
2) dziedziczenie ustawowe
3) testament - pojęcie, forma, rodzaje rozrządzeń testamentowych;
4) przyjęcie i odrzucenie spadku;
5) odpowiedzialność za długi spadkowe;
6) zachowek.

Wykaz literatury
1) T.Sokołowski - Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań, 2013 r.
2) T.Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa, 2016 r.;
3) E.Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa, 2016 r.
4) J.Piątowski, Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa, 2002 r.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student:
- zna obiązujące unormowania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz księgi
czwartej kodeksu cywilnego (spadki);
- zna elementy pism procesowych w sprawach rodzinnych i spadkowych;
- zna koszty sądowe w tym zakresie

Efektem kształcenia jest osiągnięcie stanu znajomości
aktualnego stanu prawnego oraz umiejętności praktycznych
z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Umiejętności
Student:
- rozumie obowiązujące unormowania prawne w k.r.o. i księdze czwartej k.c.;
- umie dokonać prawidłowej wykładni powyższych unormowań;
- umie napisać pismo procesowe.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
- dokonuje krytycznej analizy obowiązującego stanu prawnego;
- jest w stanie podejmować dysusję w sprawach kontrowersyjnych i bronić własnego
stanowiska;
- jest w stanie w sposób aktywny, prawidłowo reagować w sytuacji wszczynania
oraz toku postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i spadkowych;
- umie weryfikować swą wiedzę poprzez stałą jej aktualizację.

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