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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo ubezpieczeniowe

Kod ECTS

10.9.1362
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

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

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

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

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Praca w grupach-
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

egzamin ustny-
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

kolokwium-
Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy w danej dziedzinie

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
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B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

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

1. Sektorowy podział ubezpieczeń w UE.
Rynek ubezpieczeniowy jako element jednolitego rynku ubezpieczeniowego
2. Podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe i prawne - ryzyko i jego faktory, wypadek ubezpieczeniowy i szkodowość i ich znaczenie dla
harmonizacji prawa ubezpieczeniowego.
3. Formy ogranizacyjno prawne zakładów ubezpieczeń  w UE. Komercyjne i wzajemne formy działalaności ubezpieczeniowej.
4. Warunki podjęcia działalności ubezpieczeniowej. Zasada jednolitej licencji i jej konsekwencje.
5. Bancassurance-rodzaje powiązań pomiędzy rynkiem ubezpieczeniowym i bankowym, w oparciu o przykłady. Baraiery i ograniczenia prawne
6. Cechy, strony i podmioty stosunku ubezpieczenia w świetle PEICL.
7. Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej i jej rodzaje.
8.Rola ogólnych warunków ubezpieczenia w standaryzacji ubezpieczeń.
9. Świadczenia ubezpieczeniowe - rodzaje i cechy szczególne w ubezpieczeniach szkodowych (indemnity insurance) i ubezpieczeniach ustalonej
sumy (insurance of fixed sums).
10. Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych - System Czwartej Dyrektywy Komunikacyjnej i System Zilonej Karty.
11. Dystrybucja ubezpieczeń (pośrednicy a ubezpieczyciele). Uwarunkowania prawne działalności pośredników w UE.

Wykaz literatury

J.Birds, The modern insurance law, Sweet & Maxwell; edition 2010
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Rozpoznaje podstawowe kierunki rozwoju europejskiego
prawa
ubezpieczeniowego; wskazuje kluczowe instytucje
europejskiego prawa
ubezpieczeniowego i ich istotę; odnajduje związki między
europejskim
prawem ubezpieczeniowym i dziedzinami pokrewnymi oraz
między europejskim 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 europejskiego prawa ubezpieczeniowego– potrafi wyszukiwać literaturę,
orzecznictwo i
źródła prawa w zakresie europejskiego prawa ubezpieczeniowego .

Kompetencje społeczne (postawy)

ma świadomość potrzeby ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu
prawa, w szczególności europejskiego 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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