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Nazwa przedmiotu

Prawo zabezpieczenia społecznego

Kod ECTS

10.9.1055
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. Alina Wypych-Żywicka
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

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Egzamin
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

kolokwium-
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

Sposobem weryfikacji jest przeprowadzenie egzaminu testowego z pytaniami otwarytmi. Te ostatnie sprawdzą umiejetność interpretacji przepisów.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
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Korzystanie przez studenta z aktów prawnych

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z obowiazujacymi przepisami dotyczącymi zabezpieczenia społecxznego i mechanizmami
funkcjonujacymi szczególnie w ubezpieczeniach społecznych . Zasadniczą ideą zajęć jest poznanie zdarzeń losowych , ryzyk ubezpieczeniowych i
świadczeń jakie przysługują beneficjentom.Wyklady mają za zadanie nakreślenie konstrukcji prawnych zabezpieczenia społecznego jakie
funkcjonują , w sytuacji gdy beneficjent podejmuje działalność zarobkową

Treści programowe

1.Zagadnienia pojęciowe (klauzule generalne ,charkter norm prawa zabezpieczenia społecznego , dopuszczalność stosowania zasad wspołżycia
społecznego, zasady zabezpieczenia idee;
2. Zakres podmiotowy zabezpieczenia społecznego;
3. Zakres przedmiotowy( zdarzenie losowe, zdarzenie ubezpieczeniowe, relacja między  zdarzeniem losowym a ryzykiem ubezpieczeniowym);
4. Formy organizacyjno-finansowe zabezpieczenia finansowego;
5.Charakterystyka ubezpieczenia społecznego ( świadczenia , metody finansowania , emerytury , renty , dodatk, zasiłkii)';
6.Charakterystyka zaopatrzenia społecznego (różnice w odniesieniu do emerytur , rent czy zasiłków);
7. Zasady systemu pomocy społecznej i zadanie (pomoc dla rodziny )

Wykaz literatury

Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych ;100 podstawowych pojęć , pod.red A.Wypych-Żywickiej, Warszawa 2016,
I.Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego ,Warszawa 2016,
J.Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2006,
miesięcznik "Państwo i Prawo", " Praca i Zabezpieczenie Społeczne"

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efektem kształcenia ma być przybliżenie   podstawowej
wiedzy z zabezpieczenia społecznego , przyswojenie
podstawowych pojęć i   zrozumienie ich znaczeń. Student w
sposób swobodny winnien posługiwać sie zwrotami i
pojęciami tej gałęzi prawa jak również winnien znać ich
znaczenie. 

Wiedza

Student potrafi samodzielnie ustalić  pochodzenie  konkretnego  świadczenia.
Posiada zdolność wskazania statusu swiadczenia, czy jest to świadczenie
pochodzące z  ubezpieczenia społecznego ,zaopatrzenia czy też należy do
świadczeń z opieki społecznej.Jest w stanie określić prawa i obowiazki podmiotów
w stosunkach z zabezpieczenia społecznego. Potrafi wskazać na swiadczenia z
ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia i scharakteryzować je.

Umiejętności

Student potrafi samodzielnie dokonać wykładni przepisu z zabezpieczenia
społecznego. Potrafi ustalić ,które ze zwrotów należą do klauzul generalnych  i
okreslić rolę tego zwrotu dla sytuacji beneficjenta. Jest zdolny okreslić jakie
przesłanki podmiotowe i przedmiotowe uzasadniaja wypłate świadczeń z
zabezpieczenia społecznego. Potrafi ustalić przedmiot i ryzyko zabezpieczane
świadczeniem z zabezpieczenia społecznego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma orientację na udział zabezpiecznia społecznego w polityce społecznej
państwa.Posiada wrażliwość  na zdarzenia losowe i ich skutki zabezpieczane
stosownymi świadczeniami .Ostrożnie wyraża opinię na temat prawidłowości
działania ubezpieczyciela (ZUS). Posiada rozeznanie odnośnie stanu prawa w
dziedzinie zabezpieczenia społecznego ; potrafi wskazać jego luki i regulacje
zupełne.Student posiada umiejetność dokonania subsumcji stanu prawnego w
określonych przypadkach.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3256/alina_wypych-zywicka
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