Poznań, dnia 30 października 2018 r.
Katedra Prawa Cywilnego,
Handlowego i Ubezpieczeniowego

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych
na kierunku prawno-ekonomicznym

I.

Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu
PUG (10-PUG-pe2-s)
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny)
fakultatywny
4. Kierunek studiów
Prawno-ekonomiczny
5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie)
II stopień
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny)
ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
pierwszy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW)
30 godzin wykładu
9. Liczba punktów ECTS
3 punkty
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) / prowadzących
zajęcia
dr hab. Jakub Pokrzywniak, jp@amu.edu.pl
11.Język wykładowy – język polski
12.Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) nie

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu

Przyswojenie przez studenta pogłębionej wiedzy z zakresu prawnych uwarunkowań
funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) –
brak

Znajomość podstaw prawa ubezpieczeń gospodarczych (w zakresie objętym wykładem
na I stopniu).
3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku studiów
Symbol EK dla modułu
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu modułu
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Symbole EK dla
kierunku studiów

PGU_01

Zna poszczególne grupy i rodzaje ubezpieczeń oraz
oferowane przez zakłady ubezpieczeń „produkty
ubezpieczeniowe”

K_W01,K_W02,K_W04,
K_W05,K_W10,K_U03,
K_U05,K_K04

PGU_02

Posiada wiedzę o zasadach konstruowania ogólnych
warunków ubezpieczenia i ich typowym kształcie

K_W01,K_W04,K_W05,
K_W12, K_U01,K_U04,
K_K01,K_K04,K_K07,
K_K10
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PGU_03

Rozumie kluczowe wyzwania i ryzyka prawne
związane z tworzeniem ogólnych warunków
ubezpieczenia

PGU_04

Zna regulację aktualne trendy w orzecznictwie
dotyczącym umowy ubezpieczenia

PGU_05

Rozumie sposób działania organów
odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem
ubezpieczeniowym

PGU_06

Posiada umiejętność analizowania ogólnych
warunków ubezpieczenia i ich krytycznej oceny

K_W04,K_W11,K_W12,
K_U01,K_U03,K_U04,
K_U05,K_U06,K_K04,
K_K05,K_K07,K_K10
K_W04,K_W11,K_W12,
K_U03,K_U05,K_K05,
K_K07,K_K10
K_W03,K_W04,K_W05,
K_U01,K_U04,K_U05,
K_U06,K_U10,K_U11,
K_K04,K_K05,K_K07,
K_K10
K_W03,K_W07,K_W12,
K_U01,K_U02,K_U04,
K_U05,K_U06,K_U10,
K_U11,K_K04,K_K05,
K_K07,K_K10

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu

Symbol/symbole
EK dla modułu
zajęć/przedmiotu

Grupy i rodzaje ubezpieczeń w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej

PGU_1

Standardowe „produkty ubezpieczeniowe” oferowane na rynku

PGU_01,PGU_02

Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej

PGU_02,PGU_03,
PGU_04,PGU_05

Decyzje Prezesa UOKiK wydawane w sprawach ubezpieczeniowych

PGU_02,PGU_03,
PGU_04,PGU_05

Działania Rzecznika Finansowego podejmowane w stosunku do ubezpieczycieli

PGU_03,PGU_04,
PGU_05

Rekomendacje i wytyczne KNF kierowane do ubezpieczycieli

PGU_03,PGU_04,
PGU_05

5. Zalecana literatura:

Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, red. Jan Monkiewicz, red. Marcin
Orlicki, Poltext, 2015
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.:
Czytelnia WPiA UAM, Legalis, Lex
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III. Informacje dodatkowe
1.

Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
✔

Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …
2.

Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe dla
danego EK lub/i zaproponować inne)
Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu

Sposoby oceniania
PUG
_01

PUG
_02

PUG
_03

Egzamin pisemny

x

x

x

Egzamin ustny

x

x

x

PUG
_04

PUG
_05

PUG
_06

x

x

x

x

x

x

Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …
Egzamin w formie testu wyboru w 1. terminie, poprawka ustna.
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3.

Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30 godzin wykładu

Przygotowanie do zajęć

Praca własna studenta*

Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji,
demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

60 godzin

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

90 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

3 punkty

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i
zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0): 10 punktów na egzaminie
dobry plus (+db; 4,5): 9 punktów na egzaminie
dobry (db; 4,0): 8 punktów na egzaminie
dostateczny plus (+dst; 3,5): 7 punktów na egzaminie
dostateczny (dst; 3,0): 6 punktów na egzaminie
niedostateczny (ndst; 2,0): 1-5 punktów na egzaminie

Wykładowca:
…………………………………………..
dr hab. Jakub Pokrzywniak
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