
 

Ogólne reguły uczestnictwa w zajęciach z przedmiotów: 
  - Łacińska terminologia prawnicza i retoryka 
  - Prawo rzymskie   

  

I. Łacińska terminologia prawnicza i retoryka 
 

Prowadzący zajęcia w roku akademickim 2017/18: 
- prof. dr hab. Wojciech Dajczak (SSP), - dr Jan Andrzejewski (NSP) 

 

1.1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu. Udział w wykładzie nie jest obowiązkowy, ale treści wykładu 

 mają pierwszorzędne znaczenie dla przedstawienia materiału objętego wymaganiami zaliczenia; 

 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu wykładu, sposobu jego prowadzenia oraz wymagań zaliczenia znajduje 

 się w opisie modułu.  

 

 

II. Prawo rzymskie  
 

Zajęcie prowadzone się w formie wykładu i ćwiczeń.  

 

Wykład  
W roku akademickim 2017/2018 wykład prowadzony jest przez prof. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Udział  

w wykładzie nie jest obowiązkowy, ale jego treść ma istotne znaczenie dla przedstawienia materiału 

objętego wymaganiami egzaminu. Szczegółowy opis przedmiotu, sposobu jego prowadzenia oraz wymagań 

egzaminacyjnych znajduje się w opisie modułu.  

 

Ćwiczenia 
Prowadzącymi ćwiczenia w roku akademickim 2017/2018 są: 
-dr Jan Andrzejewski, -mgr Piotr Alexandrowicz, -mgr Mikołaj Labijak, (-mgr Joanna Kruszyńska-Kola*) 
 

2.1. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Dalsze nieobecności wymagają 

usprawiedliwienia na zasadach ogólnych.  

 

2.2. Punktem ciężkości zajęć jest omówienie zagadnień oraz fragmentów tekstów źródłowych (zwłaszcza 

kazusów) z następujących zakresów: 

− historii prawa rzymskiego i jego recepcji (tzw. część historyczna);  

− prawa spadkowego; 

− prawa rzeczowego 

− prawa zobowiązań. 

 

2.3. Zaliczenie materiału odbywa się w formie pisemnych kolokwiów. Domyślnie przyjmuje się cztery 

kolokwia, po jednym dla każdego zakresu. Możliwe jest skondensowanie materiału na mniejszą liczbę 

kolokwiów. 

 

2.4. Na ocenę końcową - obok obecności i ocen z kolokwiów - wpływ ma także aktywność studenta. 

Aktywność oceniana jest przez prowadzącego w formie ustalonej na początku zajęć  (forma ta może polegać 

m.in. na obowiązku zaliczenia krótkich prac pisemnych otwierających zajęcia tzw. "wejściówek"). 

 

2.5. Ocena "dobry plus" albo "bardzo dobry" z ćwiczeń zwalnia studenta z ostatniego (piątego) pytania 

egzaminacyjnego tj. kazusu. Student ma wówczas kazus zaliczony na ocenę "bardzo dobry", a ostatni 

kwadrans egzaminu może poświęcić na uzupełnienie odpowiedzi na poprzednie cztery pytania opisowe. 

 

2.6. Ocena "bardzo dobry" z ćwiczeń otwiera możliwość zdawania egzaminu z prawa rzymskiego u prof. 

Wojciecha Dajczaka w formie ustnej. 


