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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod modułu 

 Nazwa modułu Prawo cywilne 

Nazwa modułu w języku angielskim Civil law 

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 
 
 
A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów Transport 

Poziom kształcenia II stopień 
(I stopień / II stopień) 

Profil studiów ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalność 

 
Jednostka prowadząca moduł 

Katedra Pojazdów Samochodowych i 
Transportu 

Koordynator modułu Dr hab. Łukasz Wojcieszak 

Zatwierdził: 

 
 
 
 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku 
przedmiotów 

kierunkowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status modułu  obowiązkowy 
(obowiązkowy / nieobowiązkowy) 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów 
- semestr 

pierwszy 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

letni 
 (semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstępne 
  
(kody modułów / nazwy modułów) 

Egzamin  Nie (pisemne kolokwium zaliczeniowe) 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 1 

 
 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

w semestrze 15     



 
 
C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Cel 
modułu 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi prawa 
cywilnego. Szczególny akcent położony został na problematykę prawa umów, zwłaszcza 
tych odnoszących się do transportu. 

 
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 
(w/ć/l/p/inne) 

odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 
efektów 

obszarowych 

 Student zna rodzaje umów zawieranych najczęściej 
w transporcie drogowym oraz wynikające z nich 
prawa i obowiązki. Zna uregulowania i obowiązki 
wynikające z Konwencji o umowie 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
(CMR). 

 
 
wykład 

 
 
KW_08 

 
T2A_W08 
T2A_W11 

    InzA_W03 

 Umie negocjować prawnie wiążące umowy 
transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
warunków przewozu. Jest w stanie rozpatrywać 
roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań 
z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy 
podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w 
dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie 
roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność 
umowną. Jest w stanie rozpatrywać roszczenia 
zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu 
obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu 
uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem 
podczas transportu lub też dotyczących 
odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w 
jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego 
odpowiedzialność umowną. 
 

 
 
 
 
 
 
 
wykład 

 
 
 
 
 
 
 
KW_08 

 
 
 
 
 
 

T2A_W08 
T2A_W11 

    InzA_W03 

 Student ma świadomość zagrożeń wynikających z 
niestosowania prawa i wynikającej z niego 
odpowiedzialności prawnej. 

 
 

wykład 

 
 
KW_08 

T2A_W08 
T2A_W11 

    InzA_W03 

  
Student rozumie konieczność poznawania i 
przestrzegania zmieniających się wymagań w 
zakresie prawa cywilnego, zarówno 
w gospodarstwie domowym jak również w 
przedsiębiorstwie. 

 

 
 
 

wykład 

 
 
 
KW_08 

 
 

T2A_W08 
T2A_W11 

    InzA_W03 

 

Treści kształcenia: 

 
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu 
  

Nr 
wykładu 

Treści kształcenia 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla modułu 



1 

Wprowadzenie do prawa cywilnego. Podstawowe pojęcia. Rodzaje 
umów oraz prawa i obowiązki z nich wynikające 

W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

2 

Negocjacje umów transportowych i warunków przewozu. W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

3 

Rozpatrywanie roszczeń oraz odpowiedzialność z tytułu transportu 
drogowego rzeczy i osób 

W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

4 

Prawa i obowiązki wynikające z Konwencji CMR W_01 
U_01  
K_01 
K_01 

 

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium w formie pisemnej. Student otrzymuje pytania z zakresu tematyki omawianej na 
wykładzie. Udziela odpowiedzi. Ocena pozytywna wymaga udzielenie powyżej 50% 
prawidłowych odpowiedzi. Ocena bardzo dobra wymaga udzielenia powyżej 90% 
prawidłowych odpowiedzi. Dyskusja na ćwiczeniach.  

U_01 
Dyskusja podczas wykładów. Dyskusja z studentem podczas zaliczenia w formie ustnej. 

K_01 
K_02 

Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych. Rozmowa ze studentem 
w czasie konsultacji. Ocena zaliczenia realizowanego w formie pisemnej 

 

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywności 
obciążenie 
studenta 

1 Udział w wykładach 15 h 
2 Udział w ćwiczeniach  
3 Udział w laboratoriach  
4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2 h 
5 Udział w zajęciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udział w egzaminie  
8 Udział w zaliczeniu 2 h 
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
19h 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach 
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,6 ECTS 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 6 h 
12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  
13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 h 
14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów  



15 Wykonanie sprawozdań  
15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19   
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 11 h 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 

0,4 ECTS 

22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta  30 h 
23 Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 

  Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 11 h 

25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o 
charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 

0,4 ECTS 
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3. Krzysztof Wesołowski, Umowa międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów na podstawie CMR, Warszawa 2013. 
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modułu/przedmiotu 

 

 

http://www.profinfo.pl/p,umowa-midzynarodowego-przewozu-drogowego-towarw-na-podstawie-cmr,170398.html#40280931
http://www.profinfo.pl/p,umowa-midzynarodowego-przewozu-drogowego-towarw-na-podstawie-cmr,170398.html#40280931

