
 
 

 
 

          Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.1A: Jestem Sędzią. Prawo i postępowanie cywilne  
 
 

Cel zajęć: Głównym celem i założeniem przedmiotu jest nauczenie studentów metod praktycznego 
zastosowania zdobytej w toku studiów wiedzy poprzez rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa 
cywilnego materialnego i rozwiązywanie przykładowych testów w ramach egzaminu na aplikację 
sądową . 

 
Szczegółowe efekty nauczania: 

Wykształcenie u studentów zdolności biegłego lokalizowania problemu prawnego wyłaniającego się 
na gruncie danej sprawy, wskazania przepisów prawnych znajdujących zastosowanie w określonym 
przypadku, wykształcenie w studentach umiejętności sporządzania porad i opinii prawnych,  
w realnych sprawach, z jakimi mogą się zetknąć w praktyce zawodowej. wdrożenie studentów  
w codzienną pracę prawnika-praktyka oraz w specyfikę pracy w zespole skłanianie (i uświadomienie 
potrzeby) do pogłębiania posiadanej wiedzy poprzez ustawiczne zapoznawanie się ze stosownym 
orzecznictwem sądowym i literaturą prawniczą. 

 

Zakres tematyczny zajęć:  
 

Rozwiązywanie kazusów i  testów z zakresu prawa cywilnego materialnego 
 
 

Liczba uczestników zajęć praktycznych w formie projektowej – około 15 osób/gr. 

  

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od maja  2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach przedmiotu –„ Jestem Sędzią. Prawo i postępowanie 

cywilne” dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II i III roku z kierunków 

Administracja, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzanie I stopnia, kierunku Administracja  

i Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II roku II stopnia oraz kierunku Prawo IV i V roku studiów 

jednolitych magisterskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  

z siedzibą  w Rzeszowie. 

 

w formie zajęć praktycznych w formie projektowej - w łącznym wymiarze 5 godzin, w jednej 

grupie 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Rozwiązywanie   kazusów i testów na podstawie kodeksu cywilnego 

obejmujących  wybrane zagadnienia  z części ogólnej 
1 

2. 
Rozwiązywanie   kazusów i testów na podstawie kodeksu cywilnego 

obejmujących  wybrane zagadnienia  z prawa rzeczowego  
1 

3. 
Rozwiązywanie   kazusów i testów na podstawie kodeksu cywilnego 

obejmujących  wybrane zagadnienia  z prawa zobowiązań   
2 

4. 
Rozwiązywanie   kazusów i testów na podstawie kodeksu cywilnego 

obejmujących  wybrane zagadnienia  z  prawa spadkowego 
1 

 
 

Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia: 
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 

 
 


