Poznań, dnia 15 września 2014 r.
Katedra Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych
na kierunku prawno-ekonomicznym
I.

Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
2. Kod modułu kształcenia:
PUG (10-PUG-pe1-s)
3. Rodzaj modułu kształcenia:
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów:
Prawno-Ekonomiczny
5. Poziom studiów:
Studia pierwszego stopnia
6. Forma studiów
Studia stacjonarne
7. Rok studiów:
Pierwszy
8. Semestr:
Letni
9. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Wykład 30 godz.
10. Liczba punktów ECTS:
3 ECTS
11. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy:
Studia stacjonarne i niestacjonarne
dr hab. Jakub Pokrzywniak; jakub.pokrzywniak@amu.edu.pl
12. Język wykładowy:
j. polski
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II.

Informacje szczegółowe:

1.

Cele modułu kształcenia:

C1

przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących ubezpieczeń
gospodarczych i prawa ubezpieczeń gospodarczych,

C2

przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych mechanizmów ekonomicznych i
organizacyjnych ubezpieczeń gospodarczych oraz obowiązującego polskiego
prawa ubezpieczeń gospodarczych.

C3

przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązującego polskiego prawa ubezpieczeń
gospodarczych.
przygotowanie do podejmowania decyzji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej

C4

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
Bez wymagań wstępnych
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektu
kształcenia
PUG_01

PUG_02

PUG_03
PUG_04

4.

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia
student potrafi:
zdefiniować i wyjaśnić podstawowe pojęcia z
zakresu ekonomiki i organizacji ubezpieczeń oraz
prawa ubezpieczeń gospodarczych,
wskazać źródła prawa odnoszące się w sposób
bezpośredni i pośredni do tematyki ubezpieczeń
gospodarczych ,
dokonywać wykładni przepisów
prawnych
odnoszących się do ubezpieczeń gospodarczych,
podejmować decyzje i dokonywać wyborów
dotyczących
zakresu
i
modelu
ochrony
ubezpieczeniowej

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla kierunku studiów
K_W01, K_W02,
K_W05, K_U01,
K_U03,
K_W02, K_W07,
K_U01,
K_W05, K_U01,
K_U03, K_U04,
K_W09, K_U03,
K_U04, K_K06.

Treści kształcenia:

Nazwa modułu kształcenia: Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Symbol treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
TK_01
Pojęcie ubezpieczenia. Ubezpieczenie jako narzędzie
ekonomiczne. Ryzyko ubezpieczeniowe. Podział
ubezpieczeń na ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
oraz na ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia
majątkowe. Źródła prawa ubezpieczeń gospodarczych.
TK_02
Umowa ubezpieczenia i stosunek prawny

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu
PUG_01, PUG_02,
PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04
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TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

ubezpieczenia. Strony umowy ubezpieczenia i
podmioty zaangażowane w stosunek prawny
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa, zasady jej
świadczenia i jej znaczenie dla podmiotów
ubezpieczonych. Materialny i formalny początek
ubezpieczenia.
Ubezpieczenia majątku. Pojęcie interesu
ubezpieczeniowego. Szkoda, wartość
ubezpieczeniowa, suma ubezpieczenia. Techniczno –
ubezpieczeniowe ograniczenia wysokości świadczenia
ubezpieczeniowego: franszyza integralna, franszyza
redukcyjna, udział własny.
Składka ubezpieczeniowa: pojęcie, rodzaje oraz
sposoby wyznaczania jej wysokości. Podmioty
zobowiązane do zapłaty składki. Skutki niezapłacenia
składki. Zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.
Nadubezpieczenie, niedoubezpieczenie, systemy
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Ubezpieczenie w wartości nowej. Ubezpieczenia
claims made, action commited i occurrence.
Ubezpieczenia obowiązkowe. Obowiązkowe
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.
Pojęcie ubezpieczeń osobowych, w tym ubezpieczeń
na życie. Cele ubezpieczeń osobowych. Wypadek
ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach na życie. Suma
ubezpieczenia i uposażony do jej otrzymania.
Szczególne regulacje dotyczące ubezpieczeń na życie.
Pojęcie zakładu ubezpieczeń i działalności
ubezpieczeniowej. Zasady podejmowania działalności
ubezpieczeniowe w Polsce i w Unii Europejskiej.
Swoboda świadczenia usług ubezpieczeniowych w
Unii Europejskiej. Szczególne wymogi organizacyjne,
prawne i finansowe dotyczące zakładów ubezpieczeń.
Formy prawne zakładów ubezpieczeń. Sposoby
monitorowania kondycji finansowej zakładów
ubezpieczeń. Nadzór ubezpieczeniowy. Komisja
Nadzoru Finansowego.
Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Czynności
agenta ubezpieczeniowego. Czynności brokera
ubezpieczeniowego.
Instytucje rynku ubezpieczeniowego:
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie
Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik
Ubezpieczonych, Polska Izba Ubezpieczeń.

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

PUG_01, PUG_03, PUG_04

5. Zalecana literatura:
Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz
do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008,
Marcin Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011,
Jakub Pokrzywniak, Broker – ubezpieczyciel – ubezpieczający.
Stosunki zobowiązaniowe, Wydawnictwo Branta, Poznań – Bydgoszcz
2005,
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J.Handschke, J.Monkiewicz, Ubezpieczenia – podręcznik akademicki,
Warszawa 2010.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Brak
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:
Biblioteka UAM, Biblioteka i czytelnia Wydziału Prawa i Administracji UAM.

III.

Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i
metod oceniania:

Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

PUG_01

TK_01, TK_02

Sposoby
prowadzenia zajęć
umożliwiające
osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia
Wykład

PUG_02

TK_01,

Wykład

P- zaliczenie pisemne
– test wielokrotnego
wyboru
j.w.

PUG_03

TK_01, TK_03,
TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07,
TK_08, TK_09,
TK_10
TK_03, TK_04,

Wykład

j.w.

Wykład

j.w.

PUG_04

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

TK_05, TK_06
TK_07.
Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy poszczególnych treści
kształcenia.

2. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) znajomość przepisów obowiązującego prawa ubezpieczeń gospodarczych,
b) umiejętność stosowania konstrukcji prawa prywatnego w odniesieniu do
umów ubezpieczenia,
c) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w
ramach opisu efektów kształcenia dla tego modułu.
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3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem akademickim

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
30 godz. wykładu

Praca własna studenta

1)Lektura materiałów źródłowych wskazanych
przez prowadzącego zajęcia - 20 godzin)
2) Przygotowanie do egzaminu - 40 godzin)

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla
modułu (przedmiotu)

90 godz.
3 punkty

Wykładowca:

…………………….………………..
dr hab. Jakub Pokrzywniak
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