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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo ubezpieczeniowe

Kod ECTS

10.9.1202
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak; dr Tomasz Sowiński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

4
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
75 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-
Podstawowe kryteria oceny

Zgodnie z regulaminem studiów:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i
umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
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pozytywna ocena z przedmiotu prawo cywilne część pierwsza (część ogólna) i część druga (zobowiązania).

B. Wymagania wstępne
wiedza z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa zobowiązań).

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z instytucjami prawa ubezpieczeniowego i wykorzystaniem ich w praktyce.
Treści programowe

1. Podstawowa systematyka ubezpieczeń. Ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia społeczne - podobieństwa i różnice. Kontaminacja
ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
2. Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne - ryzyko i jego faktory, wypadek ubezpieczeniowy i szkodowość. Rynek
ubezpieczeniowy w różnych ujęciach. Segmenty rynku ubezpieczeniowego.
3. Prawo ubezpieczeniowe jako kompleksowa gałąź prawa. Zakres i źródła prawa ubezpieczeniowego.
4. Formy ogranizacyjno prawne zakładów ubezpieczeń w Polsce i w UE. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako formy charakterystyczne dla
rynku ubezpieczeniowego
5. Warunki podjęcia działalności ubezpieczeniowej. Zasada jednolitej licencji i jej konsekwencje
6. Bancassurance-rodzaje powiązań pomiędzy rynkiem ubezpieczeniowym i bankowym, w oparciu o przykłady. Baraiery i ograniczenia prawne
7. Cechy, strony i podmioty stosunku ubezpieczenia. Powstawanie i wygasanie stosunku ubezpieczenia
8. Forma umowy ubezpieczenia. Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej i jej rodzaje. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia. Klauzule
abuzywne
9.Obowiązki stron stosunku ubezpieczenia- przed zawarciem umowy ubezpieczenia, po zawarciu umowy i po wypadku ubezpieczeniowym
10. Przedmiot ubezpieczenia w kontekście podziału ubezpieczeń na osobowe i majątkowe
11. Świadczena ubezpieczeniowe - rodzaje i cechy szczególne. Pojęcie szkody i odszkodowania. Termin spełnienia świadczeń. Franszyzy i udział
własny - podobieństwa i różnice
12. Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
13. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczonych, poszkodowanych
14. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych. Analiza prawno porównawcza
15. Pośrednictwo ubezpieczeniowe - definicja i funkcje. Uwarunkowania prawne działalności pośredników w UE

Wykaz literatury

Sz. Byczko, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Zarys wykładu. Warszawa 2013
D.Maśniak, Prawo rynku ubezpieczeń UE (w:) System prawnofinansowy UE, red. A.Drwiłło, A.Jurkowska- Zeidler, Warszawa 2017
E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz-Toruń 2006
red. Z. Brodecki, M.Serwach, M.Glicz, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń,
Warszawa 2010
D.Maśniak, Prawo ubezpieczeń (w: ) Finanse (red.) Z.Brodecki, Lexis Nexis, Warszawa 2004
J. Pokrzywniak, Broker ubezpieczeniowy – ubezpieczający-ubezpieczyciel, Oficyna wydawnicza Branta Bydgoszcz- Toruń 2005
M.Orlicki, Umowa ubezpieczenia, C.H.Beck 2002,
M.Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004
K. Malinowska, Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Warszawa 2008

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Rozpoznaje podstawowe kierunki rozwoju prawa
ubezpieczeniowego; wskazuje kluczowe instytucje prawa
ubezpieczeniowego i ich istotę; odnajduje związki między
prawem ubezpieczeniowym i dziedzinami pokrewnymi oraz
między prawem ubezpieczeniowym i innymi dyscyplinami
naukowymi (ekonomia, zarządzanie, psychologia)

Wiedza

posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego
Umiejętności

poprawnie posługuje się terminologią ubezpieczeniową - umie dokonywać wykładni
przepisów prawa ubezpieczeniowego– potrafi wyszukiwać literaturę, orzecznictwo i
źródła prawa w zakresie prawa ubezpieczeniowego

Kompetencje społeczne (postawy)

ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu
prawa, w szczególności prawa ubezpieczeniowego, - jest otwarty na różnorodność
poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym – umie prowadzić dyskusje i
argumentować własne odpowiedzi.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1935/dorota_masniak
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