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Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia morskie

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

ITiHM

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SZ.2238

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

MTiHM;

mgr Jakub Puszkarski, dr Dorota Pyć, dr Magdalena Adamowicz
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

0

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS2,

23

Semestr:

3,

3

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

26

Język wykładowy:

polski

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny UG
Metody dydaktyczne

Projekty indywidualne, Studia przypadków, Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Dyskusja na
zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w grupach, współpraca,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak

Wymagania wstepne

Brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych
efektów kształcenia wyraża się w ocenach zgodnie z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Wykład dedykowany jest studentom posiadającym zainteresowania prawnicze jak i z zakresu ekonomii i gospodarki morskiej.
Stanowi on pogłębienie wiedzy dotyczącej organizacji ubezpieczeń morskich i pozwala zrozumieć zagadnienia związane z
funkcjonowaniem i specyfiką oraz ogromnym znaczeniem gospodarczym ubezpieczeń morskich. Wykład wprowadzi studentów
do międzynarodowych rozwiązań opracowanych w celu standaryzacji obsługi ubezpieczenia morskiego oraz obsługi wniosków,
które powinny uwrażliwić ich na zagrożenia morskie i straty morskie w żegludze oraz sposoby rozliczania należności.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG1_W03 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struktur i instytucji
ekonomicznych, w tym podmiotów gospodarczych oraz o występujących między nimi
relacjach, w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej; ma pogłębioną wiedzę
w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji ekonomicznych
MSG1_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych reguł i norm (prawnych, organizacyjnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które
funkcjonują na rynku międzynarodowym) i rządzących nimi prawidłowościach, a także o
ich źródłach, naturze i zmianach
MSG1_W16 dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu uwarunkowań prawnych, kulturowych i
finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności o
charakterze międzynarodowym
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty

MSG1_W03

X

X

MSG1_W09

X

X

MSG1_W16

X

X
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Umiejętności

MSG1_U06

umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, do samodzielnego
rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy zawodowej, związanych z
funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i
politycznych; charakteryzuje się krytycznym podejściem

MSG1_U14

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień i prezentacji ustnych w języku
polskim i angielskim, dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych (w
powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)
lub prac interdyscyplinarnych
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności

Efekty

MSG1_U06

X

X

MSG1_U14

X

X

Kompetencje

MSG1_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie oraz pogłębiania i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, rozszerzone o
wymiar interdyscyplinarny; oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób

MSG1_K02

potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe, posiada
umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych; ma świadomość
odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia odpowiedzialności przed
współpracownikami za wspólnie realizowane badania i projekty

MSG1_K05

potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań
projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych oraz
gospodarki, jako całości w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności
gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje

Efekty

MSG1_K01

X

X

MSG1_K02

X

X

MSG1_K05

X

X

Treści programowe
1. Wprowadzenie do prawa ubezpieczeń
2. Rodzaje ubezpieczeń morskich
3. Zasady i zakres ubezpieczenia morskiego
4. Organizacja morskich rynków ubezpieczeniowych
5. Warunki i gwarancje w ubezpieczeniach morskich
6. Standardowe klauzule ubezpieczenia
7. Ryzyko morskie
8. Szkoda w ubezpieczeniach morskich 1
9. Kluby P&I

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Jakub Puszkarski

2/3

SYLABUS rok akademicki 2021/22
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
10. Reasekuracja i koasekuracja
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Literatura obowiązkowa:

1. M. Adamowicz, "Ubezpieczenia morskie", w Wielka encyklopedia prawa, t. 19, Prawo komunikacyjne, B. Hołyst i R.
Hauser, Red. Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2020.
2. Z. Brodecki, Prawo ubezpieczeń morskich, Lex, 1999
3. O. Gurses, Marine Insurance Law, Routledge, 2017
4. D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, 2020
5. G.N. Hudson, T. Madge, K. Sturges, Marine Insurance Clauses, Routledge, 2012
Literatura uzupełniająca:

1. Dokumenty i aspekty prawne umów Ubezpieczenia morskiego publikowane w raportach UNCTAD,
(www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/c4isl27rev1_en.pdf)
2. R. Williams, Gard Guidance on Maritime Claims and Insurance, Gard AS2013 (www.gard.no/Content/20823111/Gard
Guidance on Maritime Claims_final.pdf)
Kontakt

jakub.puszkarski@prawo.ug.edu.pl, , ,
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