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Poznań, dnia 15 września 2017 r. 

Prof. dr hab. Wojciech Dajczak 

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa  Sądowego 

 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

dla przedmiotu Europejskie prawo prywatne na kierun ku Prawo europejskie (drugi 
stopień) 

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Nazwa modułu kształcenia: 
Europejskie prawo prywatne   
 
2. Kod modułu kształcenia:1 
10-EPP-pre2-S 
 
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny): 
Obowi ązkowy 
 
4. Kierunek studiów: 
Prawo europejskie  
 
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie): 
studia magisterskie drugiego stopnia (2 letnie) 
 
6. Rok studiów: 
Pierwszy rok studiów 
 
7. Semestr (zimowy lub letni): 
Semestr zimowy 
 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 
30 godzin wykładu  
 
 
9. Liczba punktów ECTS: 
ECTS-4 
 
10.  Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej 

zajęcia: 
Prof. dr hab. Wojciech Dajczak (dajczak@amu.edu.pl) 
 
11. Język wykładowy: 
polski  

 

 

                                                           
1 Kod modułu (przedmiotu) z sytemu USOS. 
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1. Cel modułu kształcenia:  
Przyswojenie przez studenta omawianych w toku wykła du podstawowych informacji na 
temat kulturowego i dogmatycznego rozumienia poj ęcia europejskie prawo prywatne tj. 
tzw. aquis commune i aquis communautaire; przedstawienie projektów ujednolicania 
prawa prywatnego w ramach integracji europejskiej, zasadniczych cech wpływu rozwoju 
prawa UE na prawo prywatne materialne i kolizyjne, specyfiki europejskiego prawa 
prywatnego. Wyja śnienie wpływu zmian prawa prywatnego wywołanych int egracj ą 
europejsk ą dla europejskich tradycji prawnych ( civil law tradition, common law tradition).  
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy s ą nast ępuj ące: 
Znajomo ść podstaw prawa cywilnego, instytucjonalnego prawa U E oraz wynikaj ąca z 
wykładu historii znajomo ść roli prawa jako jednego z elementów europejskiej t ożsamo ści 
kulturowej  
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 

kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 
 

Symbol  
efektów  
kształcenia  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów   

EPP_01 Ma rozszerzoną teoretyczną wiedzę o znaczeniach 
przypisywanych pojęciu prawa prywatnego w 
ramach integracji europejskiej, zna terminologię 
służącą opisywaniu tego elementu dyskusji 
politycznej i prawnej UE, Potrafi wykorzystać tę 
wiedzę w życiu codziennym dla opisu procesów 
zmian prawa prywatnego w Unii Europejskiej 

K_W01, K_W02, K_03 

EPP_02 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniu zmian w prawie 
prywatnym z kompetencjami instytucji europejskich 
oraz zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać 
informacje dotyczące in concreto tego rodzaju 
aktywności 

K_W03, K_U07 

EPP_03 Ma pogłębioną wiedzę o zasadach tworzenia i 
interpretacji prawa UE wywołującego zmiany w 
prawie prywatnym krajów członkowskich; zna w 
rozszerzonym zakresie genezę prywatnoprawnych 
regulacji w prawie UE oraz problem odmienności 
między pojęciami dogmatycznymi w prawie UE i 
dogmatykach narodowych a także kwestię 
dogmatycznej różnorodności prawa prywatnego 
krajów członkowskich. Sprawnie dociera do źródeł 
prawa europejskiego, stanowiącego jego 
implementację w prawie krajowym, orzecznictwa i 
literatury. Potrafi samodzielnie zdobywać różnorodną 
wiedzę i umiejętności z tego zakresu  

K_W04, K_U08, K_K-2 

EPP_04 Ma pogłębioną wiedzę o dyskusji politycznej i 
pracach akademickich zmierzających do 
harmonizacji lub ujednolicenia części prawa 
prywatnego w Unii Europejskiej. Potrafi właściwe 
analizować przyczyny i przebieg tego rodzaju 
procesów i powiązanych z nim zjawisk społecznych. 
Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów 
społecznych z tego zakresu i przewidywać ich skutki  

K_W05, K_U04, K_K04 

EPP_05 Ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu europejskiej 
tradycji prawnej dla współczesnej dyskusji o 

K_W10, K_U01, K_K03 
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europejskim prawie prywatnym, wadze tej tradycji 
oraz narodowych tradycji prawnych w procesie 
ujednolicania materialnego i kolizyjnego prawa 
prywatnego w Unii Europejskiej . Potrafi 
zinterpretować zjawiska i procesy wynikające z 
oddziaływania owych tradycji na współczesną 
dyskusję o europejskim prawie prywatnym. Potrafi 
odpowiednio określać priorytety służące 
prawidłowemu uczestnictwu w takich procesach 
społecznych.  

 

 

4. Treści kształcenia: 
 

Nazwa modułu kształcenia: Europejskie prawo prywatne (EPP)  

Symbol treści 
kształcenia  

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

TK_01  

Przedstawienie znaczenia pojęć aquis commune i aquis 
communautaire w dyskusji o europejskim prawie 
prywatnym, kompetencji Wspólnot/UE w zakresie prawa 
prywatnego, miejsca prawa prywatnego w programach 
politycznych  Rady Europejskiej 

K_W01, K_W02, K_03 

TK_02 

Przedstawienie i omówienie takich cech specyficznych 
unijnego prawa prywatnego jak: zróżnicowane 
oddziaływanie ilościowe i jakościowe, autonomia treści 
reguł i zasad, jurysprudencjalny charakter   

K_W03, K_U07 

TK_03  

Przedstawienie idei stworzenia bardziej systematycznego 
i pełnego prawa prywatnego Wspólnot/UE poczynając od 
PECL, uchwały PE z 25.05.1989 po projekt 
rozporządzenia o wspólnym prawie sprzedaży   

K_W05, K_U04, K_K04 

TK_04  

Prezentacja projektu DCFR w ramach porównawczej 
analizy z dyrektywami konsumenckimi i adekwatnymi do 
DCFR regulacjami w wybranych prawach narodowych 
(Francja, Niemcy, Polska) 

K_W04, K_U08, K_K-2 

TK_5 
Przedstawienie i omówienie dorobku orzeczniczego 
TSUE w odniesieniu do dyrektyw konsumenckich  

K_W04, K_U08, K_K-2 

TK_6 

Przedstawienie wagi prawa kolizyjnego w europejskiej 
tradycji prawnej i przedstawienie  podstaw 
cywilnoprawnej regulacji kolizyjnej w unijnym porządku 
prawnym (Rzym I, Rzym II, Rzym IV) 

K_W04, K_U08, K_K-2 

TK_7 

Porównanie i ocena cech rozwijanego w ramach 
integracji europejskiej prawa prywatnego z wartościami i 
zasadami budującymi tożsamość civil law tradition, 
common law tradition oraz relacji tych tradycji prawa 
prywatnego do islamskiej tradycji prawnej  

K_W10, K_U01, K_K03 

 

5. Zalecana literatura: 
 
podstawowa: 
 
- Jerzy Pisuliński, Europejskie prawo prywatne, Warszawa 2013; 

- Wojciech Dajczak, Niepokoje i szanse związane z ujednolicaniem prawa cywilnego, „Forum 

Prawnicze” 1 (2011), s. 3 i n.  

- Monika Jagielska, Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej, 
Warszawa 2010 (wskazane na wykładzie fragmenty) 
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- P. Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford 2000 i późniejsze wydania (wskazane na 
wykładzie fragmenty) 

dodatkowe:  

- B. Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Heidelberg 2016 

- The Brexit Paper, Paper 4 (Civil Jurisdiction and Judgements), Part 10 (Consumer Law),  

- K. Riesenhuber, UE-Vertragsrecht, Tübingen 2013,  

- J. Basedow, K. J. Hopt, R. Zimmermann (ed.), Max Planck Encyklopedia of European Private Law, 
Oxford 2012 

 

III.  Informacje dodatkowe 
 

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod 
oceniania: 
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Europejskie prawo prywatne (EPP) 
Symbol 
efektu 
kształcenia 
dla modułu2 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć3 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia4 5 

EPP_01 TK_01 
Wykład z prezentacją przy 
pomocy PowerPoint.  

Pisemne zaliczenie 
na ocenę  

EPP_02 TK_02 
Wykład z prezentacją przy 
pomocy PowerPoint. 

Pisemne zaliczenie 
na ocenę 

EPP_03 TK_04, TK_05, T_06 
Wykład z prezentacją przy 
pomocy PowerPoint. 

Pisemne zaliczenie 
na ocenę 

EPP_04 TK_03 
Wykład z prezentacją przy 
pomocy PowerPoint. 

Pisemne zaliczenie 
na ocenę 

EPP_05 TK_07 
Wykład z prezentacją przy 
pomocy PowerPoint. 

Pisemne zaliczenie 
na ocenę 

 

Przykładowe podstawowe pytania z zaliczenia na ocen ę:  
 
- przedstaw przebieg procesu ujednolicania prawa um ów we Wspólnotach/UE poczynaj ąc od 
Zasad Komisji Landego po projekt rozporz ądzenia o wspólnym europejskim prawie sprzeda ży z 
2011 r.; 
 
- zasady europejskiego prawa prywatnego;  
 
- przedstaw zasadnicze cele i problemy zwi ązane z implementacj ą oraz interpretacj ą Dyrektywy 
85/374 o odpowiedzialno ści za produkty wadliwe; 
 
- przedstaw genez ę, charakter normatywny i zakres regulacji tzw. Wspó lnej Ramy Odniesienia 
(DCFR) 

 
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Europejskie prawo prywatne (EPP)  

                                                           
2 np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3. 
3 np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II.4. 
4 Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące (F) jak i podsumowujące (P). 
5 Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. 



5 

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności6  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu 
 

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)7 8 Studia stacjonarne:  

Suma godzin 50 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 
(przedmiotu) 

4 
 

 
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

 punktów ECTS 
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 

ćwiczenia:- nie są oferowane  
 

 
4. Kryteria oceniania: 
Stosuje si ę nast ępujące kryteria oceniania studenta: 
a) Poprawno ść przyswojenia sobie omawianych poj ęć, instytucji i procesów 

społecznych 
b) Umiej ętno ść dostrzegania warto ści kształtuj ących rozwój prawa prywatnego UE i 

towarzysz ącą temu dyskusj ę prawn ą oraz polityczn ą   
c) Zrozumienie kiedy ponadnarodowe ujednolicanie pr awa prywatnego jest u żyteczne a 

kiedy niepo żądane  
d) Poprawne u żywanie j ęzyka polskiego  
e) poziom poszczególnych umiej ętno ści scharakteryzowanych powy żej w ramach opisu 

efektów kształcenia dla tego modułu. 
 
 

Wojciech Dajczak  
 
 
 
 

 

 

                                                           
6 Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min. 
7 Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, 
(3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu. 
8 Przy przeliczeniu 30 godzin pracy studenta na 1 punkt ECTS. Wtedy pracę własną studenta należy obliczyć 
poprzez iloczyn 30 i liczby punktów ECTS dla danego modułu, pomniejszony o łączną liczbę godzin poświęconych 
na zajęcia w planie. 


