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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Prawo i ubezpieczenia transportowe, PG_00057091

Kierunek studiów Transport i logistyka

Data rozpoczęcia studiów luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Ryszard Pyszko
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Ryszard Pyszko

mgr inż. Wojciech Olszewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Prawo i ubezpieczenia transportowe, W, TiL, sem.01, letni 22/23, PG_00057091 - Moodle ID: 29285
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29285
Prawo i ubezpieczenia transportowe,Ćw, Transport i logistyka, sem. 01, IIst,letni,2022/2023 
( PG_00057091) - Moodle ID: 29917
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29917

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 9.0 21.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem prawnym i systemem ubezpieczeń w różnych 
branżach transportowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K02] ma świadomość 
ważności aspektów 
pozatechnicznych oraz skutków 
działalności inżynierskiej, w tym jej 
wpływu na środowisko naturalne 
i związanej z tym 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje

Student ma świadomość 
złożoności zagadnienia 
ubezpieczeń w systemie TSL, w 
tym odniesienia do konwencji i 
ustaw z dziedziny szeroko 
rozumianego prawa

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K7_K03] ma świadomość swej 
roli społecznej jako absolwenta 
uczelni technicznej, ma 
świadomość ważności 
przestrzegania etyki zawodowej i 
poszanowania różnorodności 
poglądów

Student ma świadomość roli etyki 
w działalności TSL oraz 
konsekwencji postępowania nie 
etycznego

[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_W05] ma rozszerzoną wiedzę 
z zakresu prawa, ekonomii, 
zarządzania w transporcie

Student ma wiedzę w zakresie 
organizowania ładunku, spedycji, 
przewozu, wyliczenia opłat oraz 
bezpieczeństwa zwłaszcza  przy 
transporcie ładunków 
niebezpiecznych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U05] potrafi dokonać 
wstępnej analizy ekonomicznej 
inwestycji transportowych, 
wskazać szczegółowe przepisy 
prawa i uregulowania branżowe

Student ma wiedzę umożliwiającą 
ocenę efektywności transportowej, 
w tym określenie ryzyka 
transportowego

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu Prawo- klasyfikacja, prawoznawstwo, system prawny RP, Sytuacja prawna mórz i oceanów

 

Rys historyczny ubezpieczeń, Formy prawne działalności ubezpieczeniowej - instytucje, organizacje 
zawodowe, Ubezpieczenia - ryzyko - reasekuracja, niepewność, czynnik czasu, gry, pojęcie 
ubezpieczalności,  zakład - hazard
Dokumenty ubezpieczeniowe

Słownik terminów ubezpieczeniowych, Klasyfikacja ubezpieczeń, ubezpieczenia morskie, odpowiedzialność 
przewoźnika wg prawa angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zagadnień transportowych - konwencje transortowe

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
wykłady - kolokwium 60.0% 60.0%
ćwiczenia - praca własna 60.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ustawy powołujące do działań ubezpieczeniowych instytucje,  które 
mają za zadanie czuwać na prawidłowym funkcjonowaniem oraz 
pilnować praw zarówno ubezpieczycieli jak i ubezpieczonych: Polska 
Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja 
Nadzoru Finansowego, Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, 
Rzecznik Finansowy
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji (DU 2015, 
pozycja 1844), Dyrektywy UE, instytucje międzynarodowe
M. Iwanicz-Drozdowska, "Ubezpieczenia", wydanie II, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2295-3, Warszawa 2018

 

Internet

 

Uzupełniająca lista lektur Kodeks Morski
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Co to są i na czym polegają ubezpieczenia (ogólnie) w tym ubezpieczenia w transporcie

 

Wyjaśnij pojęcia ryzyka i niepewności

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


