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10.9.0642
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Damian Cyman; dr Grzegorz Sikorski
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

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

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Test jednokrotnego wyboru. 
Ilość poprawnych odpowiedzi:
50%- dst
60%- dst+
70%- db
80%- db+
90%- bdb

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Test jednokrotnego wyboru
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
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Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego poIskiego prawa bankowego ze szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego
banków, rodzajów i charakterystyki czynności bankowych, pozycji prawnej stron w umowach o usługi bankowe, tj. pozycji banku jako usługodawcy
oraz klienta jako korzystającego z usług bankowych.

Treści programowe

Podstawowe pojęcia. Pojęcie banku i parabanku. Znaczenie działalności bankowej. Podział na prawo bankowe publiczne i prywatne. Prywatne
prawo bankowe jako część prawa cywilnego. Źródła prywatnego prawa bankowego. Specyfika ustawy - prawo bankowe. Instrumenty samoregulacji
sektora bankowego.
Podmioty stosunków bankowych. Banki a inne instytucje finansowe. Udział osób trzecich w wykonywaniu działalności bankowej (outsourcing usług
bankowych: pojęcie, dopuszczalność, podstawowe problemy prawne).
Specyfika zobowiązaniowych stosunków bankowych. Pojęcie czynności bankowych. Stosunki bankowe jako stosunki cywilnoprawne. Podstawowe
czynniki wpływające na specyfikę stosunków bankowych. Powstanie stosunków bankowych (zawarcie umowy). Treść stosunków bankowych
(swoboda kształtowania treści umów, szczególne obowiązki banków, zmiana treści stosunków bankowych). Zakończenie stosunków bankowych.
Konsument usług bankowych i jego ochrona. Pojęcie konsumenta. Instrumenty ochrony konsumenta usług bankowych. Kontrola wzorców umownych
(klauzule abuzywne). Regulacje szczególne (kredyt konsumencki, elektroniczne instrumenty płatnicze, usługi finansowe świadczone na odległość).

Wykaz literatury

 A. Janiak, Czynności bankowe, w: Umowy w obrocie gospo darczym, red. A. Koch, J. Napierał a, W arszawa 20 l 5 .
M.Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych, w: System prawa handlowego, t. 5, Warszawa2011.
 J. Mojak. Pojęcie czynności bankowych. Regulacja dziŃalności bankow a prawo handlowe, Lublin 2010.
 J. Pisuliński, Ocena regulacji cywilnoprawnych w prawie bankowym' w: Europetzacja prawa prywatn 8o, red. M. Pazdan, W. Popiołek, M. Rott-
Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, t. 2, s. 183-208.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student potrafi wykazać się znajomością regulacji
poświęconych umowom bankowym, artykułować w spójny
sposób zdobytą wiedzę, wykazać się rozumieniem i
umiejętnością stosowania metod analizy umów bankowych i
ich znaczenia w obrocie gospodarczym. 

Wiedza

Student posiada wiedzę w zakresie 
- statusu prawnego banku 
- pojęcia, klasyfikacji oraz systematyki czynności bankowych 
- regulacji prawnej stosunków umownych, w których uczestniczy bank 
- charakterystyki wybranych umów bankowych 
- znaczenia i funkcji umów bankowych w gospodarce rynkowej. 

Umiejętności

Student umie:
Wskazać żrodła oraz systematykę prywatnego prawa bankowego.
Objaśnic pojęcie oraz przedstawic systematykę (rodzaje) czynności bankowych.
Scharakteryzowac szczegolne obowiązki i uprawnienia bankow w ich stosu n kach z
kontrahentami/klientami,
Objaśnić przyczyny wyłącznosci bankow na świadczenie niektorych czynności
bankowych, a także określić zakres tej wyłączności oraz prawne konsekwencje jej
naruszen ia. 
Dokonać samodzielnej analizy uów bankowych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student potrafi:
- posługiwać się argumentacją prawną dla dokonania interpretacji umowy, 
- objaśnić kluczowe elementy umowy 
- wskazać podstawowe ryzyka związane z umowa bankową
- dokonać analizy umów bankowych pod kątem niedozwolonych klauzul umownych 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/596/damian_cyman
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