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I. Sądowa ochrona rodziny – wykład, studia stacjonarne – ustny  

Warunki zdania egzaminu: 

1. Ocena za przygotowanie poleconego scenariusza symulacji sprawy sądowej w ramach podanego 

problemu  

2. Ocena za odpowiedź na pytanie w zakresu KRO  

3. Ocena za odpowiedź na pytanie w zakresie KPC  

Ocena końcowa jest średnią tych trzech ocen. 

Ocena pozytywna – udział w przygotowaniu określonej roli w scenariuszu i odpowiedź w 50% na dwie 

postawione kwestie 

Pytania w oparciu o podany zakres materiałów. 

II. Sądowa ochrona rodziny – wykład, studia niestacjonarne – ustny  

Warunki zdania egzaminu: 

1. Ocena za przygotowanie poleconego scenariusza symulacji sprawy sądowej w ramach podanego 

problemu  

2. Ocena za odpowiedź na pytanie w zakresu KRO  

3. Ocena za odpowiedź na pytanie w zakresie KPC  

Ocena końcowa jest średnią tych trzech ocen. 

Ocena pozytywna – udział w przygotowaniu określonej roli w scenariuszu i odpowiedź w 50% na dwie 

postawione kwestie 

Pytania w oparciu o podany zakres materiałów. 

III. Sądowa ochrona rodziny – ćwiczenia, studia niestacjonarne – na podstawie przygotowanego 

scenariusza 

Warunki zaliczenia ćwiczeń: 

Opracowanie stanu faktycznego kazusu i przygotowanie scenariusza symulacji sądowej. 

Ocena pozytywna – jest pochodną wypełnienia zleconego zdania (opracowanie konkretnej roli w 

scenariuszu symulacji sądowej, np. rola świadka, sędziego, pełnomocnika itd.). 

IV. Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny – wykład, studia stacjonarne – ustny  

Warunki uzyskania zaliczenia na ocenę: 

Odpowiedź na trzy postawione pytania. 

Ocena pozytywna – odpowiedź dobra na co najmniej dwa pytania 

Pytania w oparciu o podany zakres materiałów. 

V. Klinika prawa – sekcja rodzinna – laboratorium, studia stacjonarne – na podstawie prac 

pisemnych  

Warunki uzyskania zaliczenia na ocenę: 

1. Ocena za indywidualne opracowanie pierwszej opinii prawnej w oparciu o podany stan faktyczny 

2. Ocena za indywidualne opracowanie drugiej opinii prawnej w oparciu o podany stan faktyczny 

3. Ocena za zespołowe opracowanie trzeciej opinii prawnej w oparciu o podany stan faktyczny 

Ocena pozytywna – przygotowanie wszystkich trzech opinii na poziomie dostatecznym. 

Wszystkie egzaminy i zaliczenia odbędą się za pomocą platformy MS Teams.  


