PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO

SEMESTR I
L.p.
1

2

3

4

TEMAT
Zagadnienia
Pojęcie i źródła prawa cywilnego
 pojęcie - prawo cywilne
 instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego
 przedmiot i zakres prawa cywilnego
 przedmiot i zakres prawa cywilnego
 źródła prawa cywilnego
Stosunek cywilnoprawny
 podmiot i przedmiot stosunku prawnego
 pojecie stosunek prawny
 elementy stosunku cywilno-prawnego
 -podmioty i przedmiot stosunku cywilno-prawnego
Osoby fizyczne
 pojęcie osoba fizyczna
 początek i koniec osoby fizycznej
Osoby prawne
 pojęcie osoba prawna
 cechy osoby prawnej
 identyfikuje osoby prawne
 rodzaje osób prawnych PP
 jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi
 klasyfikacja osób osoby prawnych

5

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych Wyjaśnia pojęcia zdolność prawna i zdolność
 pojęcia zdolność do czynności prawnych.
 zdolność prawna a zdolność do czynności prawnej
 określa zdolność osoby fizycznej do czynności prawnych
 przesłanki i skutki ubezwłasnowolnienia częściowego
 przesłanki i skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego
 skutki prawne ograniczonej zdolności do czynności prawnych
 skutki prawne braku zdolności do czynności prawnych
 przesłanki uznania za zmarłego
 terminy uznania za zmarłego w zależności od okoliczności zaginięcia i wieku zaginionego PP
 oblicza termin uznania za zmarłego

6

Osobowość prawna

7

Zasady obliczania terminów w prawie cywilnym

SEMESTR II
L.p.
1

TEMAT
Zagadnienia
Czynność prawna
 pojęcie czynność prawna
 rodzaje czynności prawnych (jednostronne, dwustronne, wielostronne)
 pojęcie oświadczenie woli

2

Formy czynności prawnych
 formy czynności prawnych
 skutki niezachowania przypisanej prawem formy

3

Przesłanki ważności czynności prawnych
 przesłanki ważności czynności prawnej
 skutki niezachowania zastrzeżonej formy czynności prawnej

4

Wady oświadczenia woli
 wady oświadczenia woli
 skutki prawne wad oświadczenia woli

5

Przedstawicielstwo ustawowe a pełnomocnictwo
 rodzaje przedstawicielstw
 wymienia przedstawicieli ustawowych
 pojecie pełnomocnictwo
 przesłanki ważności pełnomocnictwa

6

Przedawnienie roszczeń
 pojęcie przedawnienie
 roszczenia, które nie ulegają przedawnieniu i tego skutki
 terminy przedawnienia roszczeń majątkowych
Obliczanie terminów w prawie cywilnym - zasady obliczania terminów w prawie cywilnym

7

SEMESTR III
L.p.
1

2

3

TEMAT
Zagadnienia
 pojęcie zobowiązanie
 elementy stosunku zobowiązaniowego
 podmioty stosunku zobowiązaniowego (wierzyciel, dłużnik)
Rodzaje zobowiązań
 rodzaje zobowiązań
 zobowiązania solidarne
 zobowiązania niepodzielne
 zobowiązania podzielne
 odpowiedzialności cywilnej
Źródła zobowiązań

4

Umowy zobowiązaniowe
 pojęcie umowy i jej skutki prawne
 zasada swobody umów
 rodzaje umów cywilnoprawnych
 funkcje gospodarcze umów cywilnoprawnych
 klasyfikacja umów wg prawa cywilnego
 zabezpieczenie wykonania umowy (zadatek, kara umowna, odsetki)

5

Czyny niedozwolone

6

Bezpodstawne wzbogacenie
 cechy bezpodstawnego wzbogacenia
Wykonywanie zobowiązań
 zasady wykonania zobowiązań

7

8

9

Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 rodzaje odpowiedzialności cywilnej (deliktowa, kontraktowa, na zasadzie ryzyka)
 przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i winy
 przesłanki wyłączające odpowiedzialność cywilną
Wygaśnięcie zobowiązań
 przyczyny wygaśnięcia zobowiązań
 stany faktyczne prowadzące do wygaśnięcia zobowiązań
 świadczenie w miejsce wykonania, odnowienie, potrącenie, złożenie do depozytu sądowego

SEMESTR IV
L.p.
1

2

TEMAT
Zagadnienia
Systematyka szczegółowych umów zobowiązaniowych
 systematyki umów zobowiązaniowych (umowy nazwane, umowy nienazwane, umowy mieszane)
 rodzaje umów cywilnoprawnych
Umowa kupna- sprzedaży
 pojęcie umowa sprzedaż
 charakterystyka umowy kupna-sprzedaży
 prawa i obowiązki stron w umowie kupna-sprzedaży
 wyznacza prawa i obowiązki stron w umowie kupna sprzedaży
 przesłanki odpowiedzialności z tytułu gwarancji
 odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne

3

Umowa najmu
 pojęcie umowa najmu
 prawa i obowiązki stron w umowie najmu

4

Umowa dzierżawy
 pojęcie umowa dzierżawy
 prawa i obowiązki stron w umowie w umowie dzierżawy
 porównuje umowę najmu do umowy dzierżawy
Umowa zlecenia
 pojecie umowy zlecenia
 charakterystyka umowy zlecenia
 prawa i obowiązki stron w umowie zlecenia

5

6

7

8

Umowa o dzieło
 pojęcie umowa o dzieło
 charakterystyka umowy o dzieło
 charakteryzuje prawa i obowiązki stron w umowie o dzieło
 porównuje umowę zlecenia z umową o dzieło
Umowa przewozu
 pojęcie umowa przewozu
 charakterystyka umowy przewozu
 charakteryzuje prawa i obowiązki stron w umowie przewozu
Umowa leasingu
 pojęcie umowa leasingu
 charakterystyka umowy leasingu
 charakteryzuje prawa i obowiązki stron w umowie leasingu

