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Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczy ński   Poznań, dnia 20 września 2016 r.  

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa S ądowego 

 

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 

dla przedmiotu Historia prawa prywatnego na kierunku Prawo 

I. Informacje ogólne 
 

1. Nazwa modułu kształcenia: 
Historia prawa prywatnego  
 
2. Kod modułu kształcenia: 
HPP (10-HPPR-pj-s, 10-HPPR-pj-n) 
 
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny): 
Obowi ązkowy  
 
4. Kierunek studiów: 
Prawo 
 
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie): 
Jednolite studia magisterskie (5 letnie) 
 
6. Rok studiów: 
Pierwszy rok studiów 
 
7. Semestr (zimowy lub letni): 
Semestr letni 
 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 
Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu oraz 30 fakul tatywnych ćwiczeń. 
Studia niestacjonarne: 20 godzin wykładu 20 godzin zajęć w ramach e-leariningu.  
 
9. Liczba punktów ECTS: 
5 ECTS 
 
10.  Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej 

zajęcia: 
a) prof. UAM Andrzej Gulczy ński (guland@amu.edu.pl) 
b) dr Wojciech Szafra ński (w.szafr@amu.edu.pl) 
c) mgr Szymon Paciorkowski (szymon.paciorkowski@gmail.com)  
d) mgr Aleksandra Guminiak (olaguminiak@onet.eu) 

 
11. Język wykładowy: 
Język polski 

 
 

II. Informacje szczegółowe 
 

1. Cel modułu kształcenia: 
 

Celem przedmiotu jest ukazanie genezy najważniejszych instytucji i zasad 
współczesnego prawa, przede wszystkim tych, które wykraczają poza ramy jednego systemu,  
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wyrobienia zdolności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii oraz analizy 
wydarzeń i procesów historycznych w ujęciu porównawczym oraz na tle dziejów 
powszechnych. 

W czasie ćwiczeń lub samodzielnie student winien opanować podstawy egzegezy tekstu 
prawnego i umiejętności porównywania instytucji w różnych aktach prawnych.  

Wiedza i umiejętności powinny stanowić podstawę do odczytywania tekstów prawnych i 
zrozumienia często zmieniającego się prawa. 

 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): 

 
Wymagania wst ępne w zakresie wiedzy s ą nast ępuj ące:  
a) Podstawowa wiedza w zakresie rozumienia poj ęcia prawa, jego funkcji społecznych 

metod tworzenia i interpretacji odpowiadaj ąca tre ści kształcenia modułów 
Prawoznawstwo  i Doktryny polityczno-prawne    

b) Znajomo ść terminologii i argumentacji prawniczej odpowiadaj ąca tre ści modułu 
Łacińska terminologia prawnicza i retoryka.  

 
Brak szczególnych wymaga ń w zakresie umiej ętno ści i kompetencji społecznych. 
 

2. 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   

HPP_01 ma pogłębioną wiedzę w zakresie historycznej genezy 
instytucji prawa cywilnego, karnego i procesowego, 
wpływu na dzisiejszy kształt prawa dawnego prawa  
polskiego i innych systemów prawnych, prawa 
rzymskiego i kanonicznego,  potrafi tę wiedzę 
wykorzystać w praktyce, 

K_W05, K_W06, K_W15, 
K_U09 

HPP_02 ma rozszerzoną wiedzę o ewolucji nauki prawa oraz jej 
relacjach do innych nauk społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ekonomii, socjologii, antropologii,  
filozofii 

K_W01, K_W05, K_W06, 
K_W17, K_U01 

HPP_03 ma pogłębioną wiedzę o istocie prawa z 
uwzględnieniem przejawów jego trwania i ewolucji, 
zasadach kształtowania systemu instytucji  prawnych i 
znaczeniu prawa rodzimego i innych krajów, prawa 
rzymskiego, kanonicznego i prawa natury, prawa 
międzynarodowego i europejskiego; jest świadom 
dokonujących się zmian,  konieczności ich śledzenia 
oraz ciągłego dokształcania 

K_W03-K_W06, K_K08 

HPP_04 ma rozszerzoną wiedzę o procesie tworzenia prawa, a 
w szczególności czynnikach prawotwórczych   
wpływających na powstawanie i zmiany prawa; potrafi 
analizować normy prawne w powiazaniu z otoczeniem 
(geograficznym, społecznym, politycznym, 
historycznym) 

K_W05, K_W06, K_W08 

HPP_05 ma rozszerzoną wiedzę o sposobach interpretowania 
prawa, w tym stosowania wykładni historycznej,  potrafi 
porównać instytucje występujące w różnych systemach 
i wykorzystać tę wiedzę w praktyce, potrafi na 
podstawie analizy prawa zaproponować rozstrzygnięcie 

K_W05, K_W06, K_W12; 
K_W13, K_U02, K_U04, 
K_K06 
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HPP_06 ma rozszerzoną wiedzę o zasadach właściwego 
komunikowania się językiem prawnym i prawniczym, 
zna genezę terminologii podstawowych instytucji 
prawnych, potrafi wykorzystać tę wiedzę w 
porozumiewaniu się z prawnikami z innych krajów. 

K_W013, K_U05, K_K03, 
K_W05, K_W06, K_W14, 
K_U06, K_K04 

 
 

 

3. Treści kształcenia: 
 

Nazwa modułu kształcenia: Historia prawa s ądowego (HPS)  

Symbol treści 
kształcenia  Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

THPP_01  Źródła prawa, ich klasyfikacje, tworzenie, znaczenie. HPP_01-HPP_06 

THPP_02 Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.  HPP_01-HPP_06 

THPP_03  Osoba prawna HPP_01-HPP_06 

THPP_04  Małżeństwo. Sposoby zawierania i rozwiązywania. HPP_01-HPP_06 

THPP_05 Opieka i kuratela. HPP_01-HPP_06 

THPP_06 Majątkowe prawo małżeńskie HPP_01-HPP_06 

THPP_07 Własność. HPP_01-HPP_06 

THPP_08 Ograniczone prawa rzeczowe. HPP_01-HPP_06 

THPP_09 
Zobowiązania – sposoby powstawania, główne 
rodzaje, zasada swobody umów i jej ograniczenia. 

HPP_01-HPP_06 

THPP_10 Prawo spadkowe. Tytuły dziedziczenia. HPP_01-HPP_06 

THPP_11 Prawo handlowe: spółki i papiery wartościowe. HPP_01-HPP_06 

THPP_12 
Prawo karne. Przemiany zasad odpowiedzialności i 
karania 

HPP_01-HPP_06 

THPP_13 
Prawo procesowe. Kształtowanie podstawowych 
typów procesu i zasad procesowych. 

HPP_01-HPP_06 
 

 

 

 

4. Zalecana literatura: 
 podstawowa: 

A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008; 
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2009; 
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1-4, Kraków 1997-

2004; 
A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013.  
S. Grzybowski, Dzieje prawa, Warszawa 1981; 
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw 

prawa prywatnego, wyd. 2 Warszawa 2014). 
A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i 

prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002. 
 
 uzupełniająca: 

Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, red.  J. Bardach, Warszawa 1957-1982. 
Historia państwa i prawa Polski 1918-1939, red. J. Bardach, cz. 1-2 Warszawa 

1962-1968.   
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Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen 
Privatrechtsgeschichte, red. H. Coing, T. 1-3, München 1973-1988. 

 
Szczegółowy zakres materiału wymaganego dla zaliczenia egzaminu i ćwiczeń zostanie podany 
na początku wykładu i na początku zajęć ćwiczeniowych. Prowadzący ćwiczenia mogą wskazać 
dalszą literaturę pomocną w przygotowywaniu dobrowolnych domowych prac pisemnych  
 

5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: 
 B-learning  jest przewidziany wył ącznie na studiach niestacjonarnych w ramach wykładu   
(20 godzin wykładu w ramach bezpo średniego kontaktu oraz 20 godzin e-learningu ). 

 
 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp.: 

 
Ewentualne informacje o charakterze i dost ępno ści materiałów potrzebnych do zaj ęć 
przekazuj ą prowadz ący zaj ęcia na pocz ątku roku akademickiego. 
 

 

III. Informacje dodatkowe 
 

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

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia prawa prywatnego (HPP)  
Symbol 
efektu 
kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia 

HPP_01 THPP_01- THPP_13 
Wykład z prezentacją w formie 
PowerPoint  

Egzamin pisemny,  
a dla chętnych którzy 
uzyskali z ćwiczeń ocenę 
bardzo dobrą – egzamin 
ustny   

HPP_02 THPP_01- THPP_13 
Wykład z prezentacją w formie 
PowerPoint 

Egzamin pisemny,  
a dla chętnych którzy 
uzyskali z ćwiczeń ocenę 
bardzo dobrą – egzamin 
ustny 

HPP_03 THPP_01- THPP_13 
Wykład z prezentacją w formie 
PowerPoint 

Egzamin pisemny,  
a dla chętnych którzy 
uzyskali z ćwiczeń ocenę 
bardzo dobrą – egzamin 
ustny  

HPP_04 THPP_01- THPP_13 
Wykład z prezentacją w formie 
PowerPoint 

Egzamin pisemny,  
a dla chętnych którzy 
uzyskali z ćwiczeń ocenę 
bardzo dobrą – egzamin 
ustny  

HPP_05 THPP_01- THPP_13 
Wykład z prezentacją w formie 
PowerPoint 

Egzamin pisemny,  
a dla chętnych którzy 
uzyskali z ćwiczeń ocenę 
bardzo dobrą – egzamin 
ustny  

HPP_06 THPP_01- THPP_13 
Wykład z prezentacją w formie 
PowerPoint 

Egzamin pisemny,  
a dla chętnych którzy 
uzyskali z ćwiczeń ocenę 
bardzo dobrą – egzamin 
ustny  

HPP_01 - 06 THPP_02- THPP_13 

Ćwiczenia polegające na 
porównawczej analizie tekstów 
aktów prawnych, projektów, 
tekstów z doktryny i orzecznictwa 

Zaliczenie na podstawie 
dwóch pisemnych 
kolokwiów, aktywności na 
zajęciach. 

 

Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne: 
1) Zadanie problemowe  

- Zasada swobody umów i jej ograniczenia. 
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- Wpływ szkoły socjologicznej na rozwój prawa karnego 
2) Pytanie sprawdzaj ące opanowanie terminologii:  

umowa adhezyjna 
 

3) Zadanie sprawdzaj ące umiej ętno ść analizy tekstu: 
BGB § 2333. Spadkodawca może odjąć zachowek potomkowi: (…) 

4. jeżeli potomek narusza złośliwie ciążący na nim z ustawy obowiązek 
utrzymania spadkodawcy; 

5. jeżeli potomek prowadzi wbrew woli spadkodawcy życie niecne lub 
niemoralne. 

- a) Charakterystyka źródła 
- b) Wyja śnij terminy wyst ępujące w tek ście 
- c) Charakterystyka instytucji prawnej z ukazaniem historycznej ewolucji  

 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Historia prawa prywatnego (HPP) 

Forma aktywności 

 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności1  
 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 

Studia stacjonarne: 45 godzin wykładu oraz 30  
godzin fakultatywnych ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 20 godzin wykładu oraz 
20 godzin zaj ęć w ramach e-leariningu  

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)2 3 

Studia stacjonarne: 105 godzin  (150 godzin 
wynikających z 5 punktów ECTS minus 45 godzin 
z planu) a w przypadku udziału w ćwiczeniach 75 
godzin  (150 godzin wynikających 5 punktów ECTS 
minus 75 godzin z planu) 
Studia niestacjonarne: 110 godzin  (150 godzin 
wynikających z 5 punktów ECTS minus 40 godzin 
z planu) 

Suma godzin 150 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 
(przedmiotu) 

5 
 

 
 
 
 
 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
 5 punktów ECTS 

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

praktycznym, takich jak ćwiczenia: 
 5 punktów ECTS 

Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zali czenie całego modułu  
Historia prawa prywatnego , tzn. za ostateczne zaliczenie z ocen ą pozytywn ą 
egzaminu z tego przedmiotu. W skład tego całego mod ułu wchodz ą: wykład 
oraz fakultatywne ćwiczenia, jak równie ż zajęcia w ramach e-leariningu  (jako 
pochodne wykładu i ćwiczeń na studiach niestacjonarnych). 

 

                                                           
1 Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min. 
2 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. 
3 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. 
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4. Kryteria oceniania: 

 
Stosuje si ę nast ępujące kryteria oceniania studenta: 

a) znajomo ść i zrozumienie podstawowych instytucji prawnych obj ętych tre ściami 
kształcenia 

b) umiej ętno ść ukazania ewolucji instytucji i dostrzegania zwi ązku wcze śniejszymi 
rozwi ązaniami,  

c) umiej ętno ść ukazania czynników wpływaj ących na ewolucj ę prawa,  
d) umiej ętno ść racjonalnej argumentacji i logicznego wyci ągania wniosków  
e) poprawno ść i kultura j ęzyka polskiego; 
f) właściwe stosowanie terminologii prawniczej;  
g) poziom poszczególnych umiej ętno ści scharakteryzowanych powy żej w ramach 

opisu efektów kształcenia dla tego modułu. 
 
 
 


