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Przedmiot:  "Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego"  

Rok akademicki 2019/2020 (semestr zimowy) 

Studia Stacjonarne/Niestacjonarne 

Prowadzący: dr Jan Andrzejewski   

  Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego 

 

Prezentacje z wykładów są uzupełniane na bieżąco i dostępne na stronie Katedry  

http://rzym. amu.edu.pl/materialy/  

 

FORMUŁA ZALICZENIA (uwaga! poszczególne opcje zaliczenia są sobie równoważne)  

 

Opcja nr 1 - praca zaliczeniowa  

 

 Podstawa oceny: 

a) praca na ok. 6 stron A4, czcionka 12, odstęp 1.5 na temat powiązany z 

przedmiotem wykładu;  

   oraz 

b) rozmowa na temat pracy. 

   

 Procedura:  

  1. Wysłanie pracy prowadzącemu na j.and@amu.edu.pl - do dnia 29 II 2019 

   (wcześniej jak najbardziej możliwe są konsultacje – zwłaszcza mailowe  

                                                          - np. co do tematu pracy, literatury itp.) 

  2. Po przesłaniu pracy - w ciągu tygodnia odpowiedź prowadzącego   

  3. Rozmowa o pracy w uzgodnionym terminie na dyżurze  

  4. Wystawienie oceny  
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 Wskazówki dla decydujących się pisać pracę: 

 TEMAT 

a) praca musi dotyczyć ważnej postaci dla prawa prywatnego (względnie grupy 

prawników lub nurtu); 

b) szczególnie cenię sobie prace, w których student przedstawi wielkiego prawnika – 

innego niż ci, którzy przedstawiani byli na wykładzie 

TREŚĆ 

c) praca nie ma być tylko encyklopedycznym przedstawieniem życiorysu! 

d) w pracy należy pokazać „dlaczego” daną osobę (osoby) można uznać za 

"wielkiego" prawnika - czym dana osoba się odznaczyła, w jakich realiach działała, 

jaki był jej wpływ na prawo prywatne; 

e) dobrym pomysłem jest poddanie w pracy analizie jakiegoś wycinka pracy 

wielkiego prawnika (książki, artykułu, podręcznika); praca może nawet przybrać 

formę recenzji jakiejś szczególnie istotnej dla prawa prywatnego pracy; 

f) nie trzeba bać się własnych opinii i ocen (aczkolwiek praca musi być napisana 

językiem formalnym, a zatem m.in. bez kolokwializmów czy skrótów myślowych) 

g) plagiaty nie są i nigdy nie będą tolerowane! 

 

 

Opcja nr 2 - egzamin pisemny  

 

 Termin egzaminu pisemnego: 

  [zostanie ogłoszony do końca października] 

 

 Formuła egzaminu pisemnego - 2 pytania z listy zagadnień, po 20 minut na każde z nich  

 (lista zagadnień umieszczona jest poniżej i odpowiada treści poszczególnych wykładów)  
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Opcja nr 3 - egzamin ustny 

 

Procedura: 

 student przygotowuje „czterech prawników” ze wskazanych obszarów (lista poniżej) 

 na egzaminie prowadzący wybiera 2 spośród czwórki przygotowanych postaci  

 

Planowo egzaminy ustne odbywają się od połowy stycznia (najwcześniejszy możliwy termin) do 

połowy marca 2020 roku. Przeprowadzam je na piątkowych dyżurach (w semestrze zimowym: 

14:00-15:00 s. 4.3 CIN).  

Przy większej liczbie chętnych możliwe będzie też przeprowadzenie zaliczenia na dyżurze 

wtorkowym (w semestrze zimowym: 9:00-10:00 p. 101 CI).  

  

Zapisy na egzamin ustny odbywają się poprzez e-mail j.and@amu.edu.pl  

Zapisywać się na konkretne terminy można od początku stycznia 2020 roku.  

W mailu należy wskazać 4 wybrane zagadnień (tj. czterech „prawników”) 

 [uwaga! nie mniej niż jedno zagadnienie dotyczyć musi XIX lub XX wieku] 

Na egzaminie prowadzący wybierze 2 spośród wskazanych przez studenta tematów. 

 

Informacja techniczna: modelowo studenci wchodzą na zaliczenie ustne trójkami.  

 

 

 

 

Dr Jan Andrzejewski 
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OBSZARY ZAGADNIEŃ (egzamin ustny, egzamin pisemny) 

 

 TRZON WYPOWIEDZI (ustnej, pisemnej): 

  - wybrany prawnik (prawnicy) 

  - czas, miejsce, okoliczności działania,  

  - metoda pracy i oddziaływanie na prawo prywatne 

 

1. Juryści rzymscy (metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego 

prawnika/prawników) 

2. Kodyfikacja Justyniańska (metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego 

prawnika/prawników) 

3. Glosatorzy (metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego prawnika/prawników) 

4. Konsyliatorzy (metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego 

prawnika/prawników) 

5. Francuski humanizm prawniczy (metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego 

prawnika/prawników) 

6. Racjonalizacja prawa prywatnego - podejście niemieckie - XVII i XVIII wiek  

(metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego prawnika/prawników) 

7. W kierunku Code Civil (metoda pracy, dokonania - na przykładzie wybranego 

prawnika/prawników) 

8. Niemiecka szkoła historyczna i Pandektystyka - w kierunku BGB (metoda pracy, 

dokonania - na przykładzie wybranego prawnika/prawników) 

9. Kodyfikacja prawa prywatnego w Szwajcarii (metoda pracy, dokonania - na przykładzie 

wybranego prawnika/prawników) 

10. Prawo prywatne w Polsce w okresie międzywojennym (metoda pracy, dokonania - na 

przykładzie wybranego prawnika/prawników) 

11. Prawo prywatne w Polsce w II poł. XX wieku (metoda pracy, dokonania - na 

przykładzie wybranego prawnika/prawników) 


