
SYLABUS (wersja pełna) 
Nazwa programu studiów: 

 

Nazwa przedmiotu: Europejskie postępowanie cywilne 

 

Nazwa kierunku: prawo 

 

Forma studiów: 

Jednolite studia 
magisterskie, studia 
stacjonarne 

Profil studiów:  

Ogólnoakademicki 

Specjalność:  

Status przedmiotu: fakultatywny Język przedmiotu: j. polski 
 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS  w tym         

e-learning 

5 10 
wykład 

15 - Zaliczenie na 
ocenę 

 

RAZEM 15 -  2 

Koordynator przedmiotu: 
 

dr hab. VYTAUTAS NEKROŠIUS  

Prowadzący zajęcia: 
 

dr hab. VYTAUTAS NEKROŠIUS  

Cele przedmiotu: 
 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rozpoznawania i rozstrzygania sporów 
cywilnych w obrocie zagranicznym.  

Wymagania wstępne:  
 

Podstawy wiedzy z zakresu prawoznawstwa i równoczesna analiza podstaw postępowania 
cywilnego.  

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1. Ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji prawnych 
europejskiego postępowania cywilnego.  

K_W08 

2. Posiada wiedzę na temat relacji między krajowym i 
europejskim postępowaniem cywilnym.  

K_W11 
K_W16 

umiejętności 

3. Student charakteryzuje i ocenia dokumenty przydatne w 
europejskim postępowaniu cywilnym.  

K_U15 

 
4. 

Student wypełnia prawidłowo formularze stosowane w 
europejskim postępowaniu cywilnym.  

K_U10 

kompetencje społeczne 

5.  Student dąży do skonstruowania najbardziej prawidłowych 
rozwiązań́ powierzonych problemów.  

K_K03 

6. Student czuje odpowiedzialność́ wynikającą̨ z konsekwencji 
procesowych nieprawidłowych czynności w sprawach cywilnych 
o charakterze transgranicznym.  

K_K04 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1. Pojęcie, rodzaje, funkcje europejskiego postępowania cywilnego.  1 

2. Źródła europejskiego prawa procesowego cywilnego.  1 

3. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym w obrocie zagranicznym.   1 

4. Pojęcie i rodzaje jurysdykcji krajowej.   1 

5. Zasady naczelne europejskiego postępowania cywilnego.   1 

6. Strony i inni uczestnicy postępowania w prawie UE.  3 

7. Koszty postępowania o charakterze transgranicznym.   1 

8. Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach transgranicznych.   3 

9.  Czynności procesowe o charakterze transgranicznym.   1 

10. Wykonalność́, skuteczność́ orzeczeń́ sądów państw obcych   1 

11. Uznanie orzeczeń́ sądów państw obcych.   1 



 
Metody kształcenia: 

 

Wykład wsparty prezentacją multimedialna połączony z dyskusją dydaktyczną związaną̨ z 
poruszaną tematyką.  

 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

Sprawdzian                                                                                                                   1,2,4 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie na ocenę̨. Sprawdzian w formie testu (pytania: otwarte, zamknięte, oparte na 
krótkich stanach faktycznych - wg wyboru prowadzącego), za który student może maksymalnie 
otrzymać́ 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 
10 pkt - ocena 5,0; 
9 pkt - ocena 4,5;  
8 pkt - ocena 4,0; 
7 pkt - ocena 3,5; 
5 - 6 pkt - ocena 3,0; poniżej 5 pkt - ocena 2,0. 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.  

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

10 Europejskie 
postępowanie cywilne 

Zaliczenie na 
ocenę 

Ocena z 
zaliczenia 

stanowi ocenę z 
przedmiotu 

1,0 

Literatura podstawowa Flaga-Gieruszyńska K. (2020): Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, C.H. 
Beck, Warszawa  

 Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (2020): Postępowanie cywilne. Kompendium, C.H. Beck, 
Warszawa  

Literatura 
uzupełniająca 

Dolecki H. (2015): Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa  

 

 Marszałkowska-Krześ E. (2013): Postępowanie cywilne, C.H. Beck, Warszawa  

 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 15 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

- 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

15 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 

 
 


