
1. Nazwa przedmiotu/modułu: Seminarium magisterskie (zapisy 2018/2019)

2. Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Seminar

3. Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

4. Kod przedmiotu/modułu: 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

6. Kierunek studiów: Konsulting prawny i gospodarczy, studia niestacjonarne, II stopień

7. Poziom studiów: Studia drugiego stopnia

8. Rok studiów: 2018/2019

9. Semestr: II, III, IV

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr hab. Joanna 
Kuźmicka-Sulikowska (S)

12.

Wymagania wstepne w zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. Zapoznanie studenta z zasadami pisania prac naukowych z dziedziny prawa, z zasadami przygotowywania prac 
magisterskich

 2. Zaznajomienie studenta z możliwościami poszukiwania źródeł, które można wykorzystać przy pisaniu pracy magisterskiej 
(literatury prawniczej, orzecznictwa sądowego)
 3. Sprawdzanie fragmentów prac i całych prac napisanych przez studentów przez prowadzącą seminarium, nanoszenie 
poprawek i uwag przez prowadzącą seminarium oraz przekazywanie studentom piszącym pracę uwag i sugestii dotyczących 
jej pisania

 4. Uwrażliwienie studentów na poszanowanie cudzych praw autorskich, zakaz plagiatowania oraz zasady sprawdzania prac 
magisterskich w systemie antyplagiatowym

 5. Przygotowanie studentów do obrony prac magisterskich oraz podniesienie poziomu ich wiedzy z zakresu przedmiotu 
objętego seminarium, to jest prawa cywilnego

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

U1 - Zdobycie przez studenta umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych (literatury 
prawniczej, orzeczeń sądowych)

K_U01

U2 - Wyrobienie umiejętności pisania opracowań dotyczących problematyki prawniczej w postaci pracy 
magisterskiej

K_U01, K_U02, 
K_U06, K_U09, 
K_U11

K1 - Zdobycie przez studenta podstawowych kompetencji w zakresie samodzielnego formułowania myśli na 
tematy prawnicze

K_K01, K_K02, 
K_K05, K_K06

K2 - Nabycie przez studenta kompetencji w odniesieniu do budowania dłuższych wypowiedzi pisemnych 
dotyczących dziedziny prawa

K_K01, K_K02, 
K_K05, K_K06

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

10. Forma zajęć i liczba godzin: 30 ( 30 - seminarium )



15.

TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Zaznajomienie studentów z zasadami pisania pracy magisterskiej

 2. Zaznajomienie studentów z zasadami poszanowania cudzych praw autorskich, zakazem plagiatowania

 3. Oswojenie studentów z regułami rządzącymi przebiegiem egzaminu dyplomowego, omówienie pytań przewidzianych 
na egzamin magisterski, symulacja obrony magisterskiej

 4. Wybór tematu pracy magisterskiej, budowa struktury pracy (spisu treści), dobór literatury

 5.
Indywidualne i grupowe omawianie z prowadzącą seminarium najpierw fragmentów, a później całych prac 
magisterskich pisanych przez studentów, zgłaszanie przez prowadzącą seminarium uwag, poprawek i sugestii, ich 
uwzględnianie przez studentów w pracach, ponowne sprawdzanie i omawianie poprawionych prac aż do ich akceptu

16.

ZALECANA LITERATURA:

Literatura Podstawowa:

1 Prawo rzeczowe i spadkowe. Pytania i odpowiedzi, Kuźmicka-Sulikowska J., Wolters Kluwer. 
Warszawa 2018

2 Prawo cywilne - część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi, Kuźmicka-
Sulikowska J., Tenenbaum-Kulig M., Wolters Kluwer. Warszawa 2015

3 Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. (red.), C.H. Beck. Warszawa 2017

Literatura Uzupełniająca:
1 Prawo cywilne - część ogólna, Olejniczak A., Radwański Z., C.H. Beck. Warszawa 2017

2 Zobowiązania - część ogólna, Olejniczak A., Radwański Z., C.H. Beck. Warszawa 2018

3 Zobowiązania - część szczegółowa, Panowicz-Lipska J., Radwański Z., C.H. Beck. Warszawa 
2017

4 Prawo rzeczowe, Gniewek E., C.H. Beck. Warszawa 2018

5 Prawo spadkowe, Księżak P., Wolters Kluwer. Warszawa 2017

17. Język wykładowy: polski

18.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30

Praca własna studenta 580

Suma Godzin 610

Liczba punktów ECTS 20

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  20 / Max  24

Sylabus został zatwierdzony przez: Wojciech Szydło

Data zatwierdzenia: 21.10.2018


