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Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych 

Nazwa Wydziału  Wydział Prawa i Administracji UJ 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł  Katedra Historii Administracji i Myśli 

Administracyjnej 

Nazwa modułu kształcenia  Prawo Prywatne II Rzeczypospolitej 

Kod modułu   

Język kształcenia  Polski 

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia  1. Znajomość oraz umiejętność 

poprawnej interpretacji podstawowych 

kierunków historycznego rozwoju 

prawa prywatnego w Polsce w okresie 

międzywojennym: K_W02 (3), 

K_W06 (2), K_W07 (3), K_W12 (1), 

K_U03 (3), K_U05 (1) 

2. Znajomość oraz umiejętność 

poprawnej interpretacji podstawowych 

zasad wybranych instytucji z 

poszczególnych działów prawa 

prywatnego w okresie 

międzywojennym: K_W02 (3), 

K_W06 (2), K_W07 (3), K_W12 (1), 

K_U03 (3), K_U05 (2), K_K02 (2), 

K_K04 (2) 

3. Znajomość i umiejętność oceny 

ewolucji prawa w Polsce w okresie 

międzywojennym na tle europejskim: 

K_W07 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), 

K_K04 (2) 

4. Umiejętność krytycznej analizy 

tekstów źródłowych (akty prawne i 

orzecznictwo z epoki) z poprawnym 

wykorzystaniem siatki pojęciowej: 

K_W02 (3), K_W14 (2), K_U06 (2), 

K_U09 (2), K_U10 (2), K_U12 (3) 

5. Znajomość i umiejętność uzyskiwania 

niezbędnych danych do analizy (w 

kontekście uzupełniania wiedzy 

prawniczej, w tym zwłaszcza 

historycznoprawnej): K_W15 (2), 

K_U16 (2), K_K01 (2), K_K06 (2) 

Typ modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)  

MK 3- specjalizacyjny (fakultatywny)- prawo 

Rok studiów  II- V rok studiów 

Semestr  Pierwszy/zimowy 

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących 

moduł  

Prof. dr hab. Dorota Malec 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących bądź 

udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie 

jest to osoba prowadząca dany moduł  

Egzaminator: prof. dr hab. D. Malec 

 



Sposób realizacji  Wykład (30 godzin)  

Wymagania wstępne i dodatkowe  Wykład dla studentów od II roku studiów 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w 

danym module przewidziane są takie zajęcia  

Wykład 30 godzin 

Egzamin: 3 godziny  

Konsultacje wykładowcy (dyżur): 18 godzin 

Łącznie 51 godzin kontaktowych 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi  4 pkt ECTS 

Bilans punktów ECTS  4 pkt ECTS x 25 godzin = 100 godzin, w tym: 

 - 51 godzin kontaktowych 

 - 49 godzin niekontaktowych (praca własna 

studenta) 

Stosowane metody dydaktyczne  Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu 

interaktywnego (analiza oraz interpretacja 

źródeł), e-learning (opracowania 2 kazusów 

(dla zainteresowanych studentów 

uczestniczących regularnie w wykładzie) w 

konsultacji z prowadzącym wykład) 

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów 

kształcenia uzyskanych przez studentów  

Egzamin pisemny w formie testu 

jednokrotnego wyboru (30 pytań).  

Czas trwania egzaminu 40 minut.  

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem 

systemu USOS.  

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych 

warunków) do egzaminu przedterminowego 

organizowanego na ostatnim wykładzie. 

Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed 

wyznaczonymi terminami. 

Inne metody sprawdzania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji: analiza tekstów 

źródłowych podczas wykładu (akty prawne i 

orzecznictwo z epoki), samodzielne pisemne 

opracowania kazusów w oparciu o stan 

prawny 1918-1939 (dla zainteresowanych). 

Skala ocen: 

0-14 ndst 

15-17 dst 

18-20 plus dst 

21-23 db 

24-26 plus db 

27-30 bdb 

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym 

zasady dopuszczenia do egzaminu,  

Egzamin, brak warunków wstępnych. 

 

Zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć wchodzących w zakres 

danego modułu  

Studenci uczestniczący regularnie w 

wykładzie mogą uzyskać zaliczenie do 10 pkt 

na poczet egzaminu za poprawne opracowania 

kazusów 

Treści modułu kształcenia  Wykład przedstawia podstawowe problemy 

teorii i praktyki prawa cywilnego w Polsce w 

okresie międzywojennym, a także 

(uzupełniająco) podstawowe kierunki jego 

ewolucji po II wojnie światowej. Wykład 

otwiera ogólna charakterystyka 



odziedziczonych systemów prawa cywilnego 

na ziemiach polskich. Osobno przedstawiane 

są problemy kodyfikacji i ujednolicania prawa 

cywilnego w działalności Komisji 

Kodyfikacyjnej (charakterystyka ogólna) oraz 

zagadnienia prawa prywatnego 

międzydzielnicowego (oraz 

międzynarodowego). W ramach analizy 

ówczesnej nauki prawa cywilnego 

charakteryzowane są ówczesne ważniejsze 

ośrodki cywilistyki oraz doktryny 

cywilistyczne, a także podstawowe kierunki 

rozwoju prawa prywatnego w ówczesnej 

Europie. W ramach osobnych bloków 

tematycznych, obejmujących zagadnienia 

teorii i praktyki w świetle odziedziczonego 

ustawodawstwa zaborczego oraz ustaw i 

kodeksów polskich okresu międzywojennego 

omawiane są problemy prawa zobowiązań, 

prawa handlowego, prawa wekslowego i 

czekowego, prawa rzeczowego (z 

uwzględnieniem problematyki prawa 

hipotecznego, ksiąg gruntowych), prawa 

rodzinnego i opiekuńczego (ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa małżeńskiego 

osobowego oraz majątkowego), prawa 

spadkowego. Uzupełnieniem przedstawianych 

zagadnień prawa prywatnego materialnego 

jest omówienie zasad procesu cywilnego 

przed i po unifikacji. Wykład kończy 

charakterystyka unifikacji prawa prywatnego 

w Polsce po II wojnie światowej. 

 

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, 

obowiązującej do zaliczenia danego modułu  

Materiał podstawowy: 

1. Materiał podawany na wykładzie. 

2. S. Płaza, "Historia prawa w Polsce na tle 

porównawczym", cz. 3, "Okres 

międzywojenny", Kraków 2001, w 

zakresie odpowiadającym wykładowi 

(rozdz. I-IV (s. 5-256), rozdz. VII (s. 473-

560 w zakresie dotyczącym Polski).  

Literatura uzupełniająca: 

1. L. Górnicki, "Prawo cywilne w pracach 

Komisji Kodyfikacyjnej w latach 1919-

1939", Wrocław 2000. 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w 

przypadku, gdy program kształcenia przewiduje 

praktyki  

Nie dotyczy 

 


