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Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Magdalena Adamowicz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS
2
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
- zaliczenie ustne
Podstawowe kryteria oceny
Zgodnie z Regulaminem Studiów UG

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
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
Przedstawienie regulacji prawnych w zakresie umowy przewozu osób i rzeczy różnymi środkami transportowymi. Umowy związane z działalnością
transportową. Zapoznanie z konwencjami i umowami międzynarodowymi w zakresie przewozu.

Treści programowe
Źródła prawa transportowego Umowa przewozu Problematyka prawna przewozu osób Problematyka prawna przewozów towarowych Zasady
odpowiedzialności przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek Usługi spedycyjne Dochodzenie roszczeń w transporcie Prawo transportu lądowego
Prawo transportu morskiego Odpowiedzialność przewoźnika morskiego za pasażera i ładunek Prawo transportu kolejowego Prawo transportu
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lotniczego Prawo transportowe w ujęciu międzynarodowym i europejskim Elementy ubezpieczeń transportowych

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Władysław Górski; Prawo transportu lądowego, Warszawa 2005,
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
A. Kolarski; Prawo Przewozowe - Komentarz; Warszawa 2002
Literatura uzupełniająca:
Jerzy Młynarczyk, Prawo morskie, rozdział V, VI, VII, Gdańsk 2002 Jan Łopuski, Prawo morskie tom II cz. 1 Prawo żeglugi morskiej, rozdział IX, X,
XI, XII, Bydgoszcz 1998

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student ma wiedzę na temat instytucji prawa transportowego, rozumie mechanizmy
stosowania prawa przewozowego, jest w stanie w oparciu o tekst prawny znaleźć
rozwiązanie podstawowych problemów prawnych z zakresu prawa przewozowego.
Student potrafi zidentyfikować instytucje prawa przewozowego, definiuje zasadnicze
pojęcia z zakresu prawa przewozowego

Umiejętności
Student rozpoznaje podstawowe problemy prawne z zakresu prawa
transportowego, posiada umiejętność analizy tekstów prawnych z zakresu prawa
transportowego, wyprowadzania wniosków w oparciu o przeprowadzoną analizę

Kompetencje społeczne (postawy)
Student docenia prawo jako metodę regulowania stosunków społecznych. Jest
wrażliwy na system wartości leżących u podstaw prawa. Zachowuje krytycyzm w
wyrażaniu opinii, zachowuje otwartość na nowe poglądy

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/203/magdalena_adamowicz
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