Egzamin magisterski w Katedrze Prawa Cywilnego:
1. Każdy z magistrantów odpowiada na trzy pytania.
2. Dwa pytania są losowane z całego zestawu pytań.
3. Trzecie pytanie z tematyki dotyczącej pracy magisterskiej pochodzi od recenzenta.
Pytania na egzamin magisterski dotyczy wszystkich magistrantów z Katedry Prawa Cywilnego
i Handlowego:
Kierunek prawo studia stacjonarne i niestacjonarne

PRAWO CYWILNE:
I Część ogólna:
1. Jakie są przesłanki, skutki i znaczenie (praktyczne i teoretyczne) instytucji nadużycia
prawa podmiotowego?
2. Jaki jest zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych poszczególnych
rodzajów podmiotów prawa cywilnego?
3. W jaki sposób prawo cywilne chroni dobra osobiste osób fizycznych i osób prawnych?
4. Co to jest czynność prawna i jaki według Kodeksu cywilnego jest pozytywny i
negatywny zakres swobody dokonywania czynności prawnych (kiedy czynność prawna
jest ważna, a kiedy wadliwa i na czym wadliwość czynności prawnej może polegać)?
5. Jakie znaczenie prawne mają porozumienia przedumowne? Jakie według Kodeksu
cywilnego są sposoby zawarcia umowy?
6. Na czym polega przedstawicielstwo i jaki według Kodeksu cywilnego jest zakres
swobody albo konieczności działania przez przedstawiciela?
7. Jaka według Kodeksu cywilnego jest konstrukcja prawna przedawnienia i na czym
polegają jego skutki prawne?

II Prawo rzeczowe:
8. Jaka według Kodeksu cywilnego jest treść prawa własności i na czym polega znaczenie
społeczno-gospodarcze instytucji własności?
9. W jaki sposób prawo cywilne chroni własność i inne prawa rzeczowe?
10. Jakie jest społeczno-gospodarcze znaczenie poszczególnych sposobów nabycia
własności?
11. Na czym polega, w świetle Kodeksu cywilnego, sytuacja prawna współwłaściciela
rzeczy?
12. Jakie są główne elementy konstrukcji prawnej użytkowania wieczystego?

13. Na czym polega znaczenie społeczno-gospodarcze poszczególnych ograniczonych
praw rzeczowych?
14. Na czy polega, według Kodeksu cywilnego, ochrona posiadania?
III Prawo zobowiązań:
15. Zobowiązanie – pojęcie, struktura (elementy zobowiązania), źródła zobowiązania.
16. Swoboda umów – pojęcie, aspekty swobody umów, kryteria wytyczające granice
swobody umów.
17. Dodatkowe zastrzeżenia umowne – ich rodzaje oraz funkcje w obrocie prawnym.
18. Bezpodstawne wzbogacenie – pojęcie, przesłanki, skutki prawne.
19. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu czynów niedozwolonych – przesłanki,
zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, rodzaje czynów niedozwolonych.
20. Sposoby naprawienia szkody na mieniu i na osobie.
21. Zasady wykonywania zobowiązań niepieniężnych i pieniężnych.
22. Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania.
23. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania.
24. Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży.

IV Prawo spadkowe:
25. Jakie są zasady polskiego prawa spadkowego (przy uwzględnieniu konstytucyjnych
podstaw regulacji Kodeksu cywilnego)?
26. Jak należy rozumieć pojęcie dziedziczenia, jakie Kodeks cywilny przewiduje tytuły
dziedziczenia oraz jakie jest społeczno-gospodarcze znaczenie dziedziczenia
ustawowego?
27. Na czym polega swoboda testowania i jakie są cechy testamentu jako czynności
prawnej?
28. Jakie rozrządzenia testamentowe są dopuszczalne na gruncie Kodeksu cywilnego?
29. Jak Kodeks cywilny reguluje odpowiedzialność za długi spadkowe?
30. W jaki sposób spadkobierca nabywa spadek (ze szczególnym uwzględnieniem przyjęcia
i odrzucenia spadku) oraz jak prawo reguluje sposób udokumentowania praw do
spadku?
31. Jak Kodeks cywilny reguluje umowy dotyczące spadku?

V Prawo rodzinne:

32. Wzajemna reprezentacja małżonków.
33. Majątki małżonków w ustroju wspólności –składniki i charakter.
34. Zasada zarządu majątkiem wspólnym małżonków.
35. Przesłanki rozwodu a przesłanki separacji sądowej.
36. Domniemanie tzw. ojcostwa małżeńskiego oraz ojcostwa pozamałżeńskiego.
37. Przesłanki i skutki przysposobienia.
38. Piecza zastępcza a opieka prawa –przyczyny ustanowienia.

VI Prawo handlowe:
39. Rejestry przedsiębiorców
40. Cechy spółek osobowych
41. Cechy spółek kapitałowych.
42. Cechy papierów wartościowych.
43. Cechy umów handlowych.
44. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców.
45. Definicja przedsiębiorcy w świetle obowiązujących przepisów prawa.

