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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Zasady postępowania egzekucyjnego, Postępowanie
klauzulowe, właściwe postępowanie egzekucyjne,
postępowanie podziałowe - ich wzajemna relacje.
Podmioty postępowania egzekucyjnego (organ
egzekucyjny, uczestnicy postępowania
egzekucyjnego). Przedmiot postępowanie
egzekucyjnego i ograniczenia w egzekucji. Środki
przymusu stosowane w postępowaniu egzekucyjnym.
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.
Rodzaje i sposoby egzekucji. Jurysdykcja krajowa
i immunitet egzekucyjny.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Rozwiązywania problemów związanych z funkcją
i przebiegiem postępowania egzekucyjnego

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Podejmowania właściwych czynności egzekucyjnych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uzasadniać czynności egzekucyjne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady postępowania egzekucyjnego
Postępowanie klauzulowe
Właściwe postępowanie egzekucyjne
Postępowanie podziałowe
Strony postępowania egzekucyjnego
Przedmiot egzekucji
Sposoby egzekucji
Środki zaskarżenia.
Rodzaje egzekucji.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin testowy, test jednokrotnego wyboru oraz rozwiązanie jednego
kazusu, 15 pytań, zaliczenie od 60%, poprawne rozwiązanie kazusu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie prawa cywilnego materialnego.

Literatura
Obowiązkowa
1. Sądowe postępowanie egzekucyjne A. Marciniak
Dodatkowa
1. Postępowanie klauzulowe I. P. Gil
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

PRA_K3_W04

Absolwent zna i rozumie funkcję systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konﬂiktów
społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji społeczeństwa i państwa)

PRA_K3_W06

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności
zjawiska naruszania prawa i ich konsekwencje

PRA_K3_W07 Absolwent zna i rozumie ewolucję systemu prawa (norm, zasad, instytucji, agend)
PRA_K3_W09 Absolwent zna i rozumie procesy stanowienia prawa
PRA_K3_W10 Absolwent zna i rozumie procesy stosowania prawa
PRA_K3_W13 Absolwent zna i rozumie szczegółowe zagadnienia w obrębie wybranych gałęzi prawa
PRA_K3_W14 Absolwent zna i rozumie metody prawnicze – analizę, argumentację i interpretację
PRA_K3_W18 Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie państwa
PRA_K3_U04

Absolwent potraﬁ identyﬁkować obszary działań społecznych, które podlegają lub mogą podlegać
regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa

PRA_K3_U06

Absolwent potraﬁ wyjaśniać procesy stosowania prawa

PRA_K3_U07

Absolwent potraﬁ wyjaśniać zjawiska naruszania prawa

PRA_K3_U08

Absolwent potraﬁ ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne

PRA_K3_U10

Absolwent potraﬁ dokonać kwaliﬁkacji prawnej stanu faktycznego

PRA_K3_U11

Absolwent potraﬁ podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić

PRA_K3_U18

Absolwent potraﬁ formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie metodologicznie je
opracować

PRA_K3_U09

Absolwent potraﬁ identyﬁkować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego

PRA_K3_K01

Absolwent jest gotów do uwzględniania zmienności norm prawnych oraz uzupełniania wiedzy o nich

PRA_K3_K02

Absolwent jest gotów do uwzględniania konsekwencji indywidualnych i społecznych, jakie niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika

PRA_K3_K03

Absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia etyki zawodowej w działaniach, które przynależą do roli
prawnika

PRA_K3_K04

Absolwent jest gotów do uwzględniania potrzeby podejmowania ciągłych działań na rzecz podwyższania
poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie

PRA_K3_K05

Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu
wymiaru sprawiedliwości

PRA_K3_K06

Absolwent jest gotów do dalszego kształcenia

PRA_K3_K08

Absolwent jest gotów do uwzględniania, iż jego decyzje i działania wpływają na społeczną ocenę prawa oraz
instytucji stosujących prawo
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