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Zasady udziału w zajęciach ćwiczeniowych
z prawa cywilnego dla studentów II roku prawa
Zajęcia są dedykowane dla osób, które są zdecydowane, by przez cały rok akademicki regularnie
powtarzać i utrwalać materiał w celu należytego przygotowania się do egzaminu z prawa cywilnego.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu: wtorek, od godz. 14.15 do 15.45, aula 2.45.
Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i trwają 90 minut bez przerwy.
Każdy z uczestników zajęć ma do wykorzystania w każdym semestrze 2 (dwie) nieobecności, które nie
wymagają usprawiedliwienia.
Każda nieobecność nadprogramowa (niezależnie od powodu absencji) wymaga obligatoryjnego zaliczenia
w sposób uzgodniony z prowadzącym (co do zasady ustnie na dyżurze dydaktycznym).
W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, student sam wybiera temat (tematy) zajęć
ćwiczeniowych, na których nie był obecny i które chce zaliczyć. Jednorazowo można zaliczyć
maksymalnie dwie nieobecności nadprogramowe.
Dyżur dydaktyczny odbywa się we wtorki w godzinach 10.30-12.30 – pokój 3.65 (III p., beczka C).
Dyżury w sesji ogłaszane będą osobno.
Kontakt z prowadzącym zajęcia przede wszystkim na dyżurze dydaktycznym. Sprawy pilne można także
uzgodnić po zajęciach ćwiczeniowych.
Możliwy też kontakt przez Sekretariat Katedry Prawa Cywilnego – pokój 4.02 (IV p., beczka A).
Zajęcia są poświęcone:
1) Powtórzeniu, wyjaśnieniu i utrwaleniu materiału przedstawionego na wykładzie;
2) Dokładniejszemu umówieniu wybranych zagadnień i ich przedyskutowaniu.
Na zajęciach studenci zobowiązani są posiadać aktualne akty prawne: kodeks cywilny, kodeks rodzinny
i opiekuńczy (w przypadku omawiania przepisów innych ustaw prowadzący uprzedzi o potrzebie
zaopatrzenia się w odpowiedni tekst normatywny).
Studenci przychodzą na każde ćwiczenia PRZYGOTOWANI i zobowiązani są do aktywnego udziału
w zajęciach. Temat kolejnych zajęć jest podawany z tygodniowym wyprzedzeniem.
Studenci przygotowują się w oparciu o notatki z wykładu oraz teksty aktów prawnych, a gdy przedmiotem
zajęć ma być zagadnienie nieomówione jeszcze na wykładzie - w oparciu o dostępne podręczniki.
Prowadzący zajęcia regularnie weryfikuje przygotowanie studentów do zajęć przeprowadzając krótkie
pisemne sprawdziany (3-5 minut), które odbywają się na początku ćwiczeń. Sprawdzian (kartkówka)
obejmuje jedno pytanie z zakresu materiału, który należało przygotować na dane zajęcia. Nie ma ocen
z kartkówek. Można jednak otrzymać ‘plus’, jeżeli odpowiedź jest w pełni prawidłowa, lub ‘minus’, gdy
poziom odpowiedzi wskazuje na nieprzygotowanie do zajęć. Kartkówki nie podlegają poprawie.
Niezależnie od kartkówek, przewidywane jest jedno pisemne kolokwium w każdym semestrze, w terminie
ustalonym z prowadzącym. Kolokwium obejmuje, co do zasady, tylko materiał omówiony na
ćwiczeniach.
UWAGA! Studenci zobowiązani są znać materiał ćwiczeniowy także wtedy, gdy wykracza on poza
zakres wykładu. Wiedza przekazywana na ćwiczeniach jest sprawdzana przez prowadzącego w ramach
kolokwiów i ewentualnych zaliczeń ustnych.
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Warunki zaliczenia ćwiczeń:
Każdy ze studentów musi odrębnie zaliczyć pierwszy i drugi semestr zajęć. Zaliczenie pierwszego
semestru powinno nastąpić do końca lutego 2019 r., a drugiego semestru do końca letniej sesji
egzaminacyjnej (do końca czerwca 2019 r.).
UWAGA! Prowadzący zajęcia nie przewiduje zaliczania ćwiczeń w sesji poprawkowej we wrześniu(!)
W celu zaliczenia każdego semestru niezbędne jest (kumulatywnie):
1) wykazanie się odpowiednią frekwencją na zajęciach (w przypadku nieobecności ponadlimitowych
muszą być one zaliczone przed upływem terminu na rozliczenie się z danego semestru); oraz
2) uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z kolokwium semestralnego.
Cała grupa pisze kolokwium na tych samych zajęciach w terminie uzgodnionym z prowadzącym
ćwiczenia. Osoby które nie stawią się na kolokwium, muszą je zaliczyć w innym terminie, przy czym
w takim przypadku obowiązuje dodatkowy materiał wskazany przez prowadzącego. Pierwsze podejście do
kolokwium obowiązkowo w formie PISEMNEJ.
Negatywną ocenę z kolokwium należy poprawić w terminie i w formie (pisemna, ustna) uzgodnionej
z prowadzącym.
UWAGA! – w przypadku, gdy kolokwium w pierwszym semestrze zostało ocenione na ocenę
‘dostateczny minus’ (3-), kolokwium powinno być poprawione. W drodze wyjątku student, który wykazał
się odpowiednią frekwencją (brak niezaliczonych nieobecności pozalimitowych) może poinformować
prowadzącego, że nie zamierza poprawiać oceny (3-) w pierwszym semestrze (zaliczenie warunkowe).
W takim przypadku, uzyskanie z kolokwium w drugim semestrze co najmniej oceny ‘dostateczny plus’
(3+) spowoduje automatyczne zaliczenie pierwszego semestru. W razie uzyskania gorszej oceny, cały
pierwszy semestr podlega ponownemu zaliczeniu do końca sesji letniej (do końca czerwca).
Konsekwencje niezaliczenia w terminie pierwszego semestru (poniższe nie dotyczy zaliczenia
warunkowego) → powodem mogą być niezaliczone nieobecności nadprogramowe, niepodejście do
kolokwium lub niepoprawiona ocena negatywna z kolokwium:
- brak limitu nieobecności w drugim semestrze: każda absencja-niezależnie od powodu-wymaga zaliczenia;
- konieczność zaliczania całego pierwszego semestru w sesji letniej;
- konieczność zaliczenia drugiego semestru na zasadach ogólnych;
- konieczność zaliczenia dodatkowych tematów wskazanych przez prowadzącego, które nie obowiązują na
drugim kolokwium semestralnym;
- brak możliwości podchodzenia do egzaminu z prawa cywilnego w terminie zerowym.
Konsekwencje niezaliczenia w terminie drugiego semestru (lub brak poprawkowego zaliczenia pierwszego
semestru do końca sesji letniej): → ocena niedostateczna z ćwiczeń wpisywana do systemu USOS(!)
W przypadku prawidłowego i terminowego zaliczenia obydwu semestrów, prowadzący wpisuje do
systemu USOS pozytywną ocenę z ćwiczeń, która stanowi podsumowanie pracy studenta w całym roku
akademickim i upoważnia do podejścia do egzaminu.
Kryteria wpływające na wymiar ostatecznej oceny z ćwiczeń (według ich wagi):
- wyniki poszczególnych kolokwiów semestralnych (przy czym ocena z drugiego kolokwium ma większe
znaczenie niż ocena z pierwszego kolokwium);
- wyniki kartkówek w obu semestrach;
- aktywność na zajęciach.
Egzamin w terminie zerowym mogą zdawać tylko studenci, którzy terminowo zaliczyli pierwszy
semestr oraz uzyskali zaliczenie drugiego semestru na zasadach indywidualnie uzgodnionych
z prowadzącym ćwiczenia. Uzgodnienia takie będą możliwe po ogłoszeniu przez Egzaminatora terminów
‘zerówek’.

2

