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prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

1 Jednostka realizująca studia Wydział Prawa i Administracji

2 Nazwa kierunku studiów prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

3 Poziom studiów studia II stopnia

4 Profil studiów ogólnoakademicki

5 Forma studiów (podać wszystkie formy) stacjonarne, niestacjonarne

6 Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub
dyscyplin, do których odnoszą się efekty
uczenia się   ze wskazaniem dyscypliny
wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana
ponad połowa efektów uczenia się (w
przypadku wskazania więcej niż jednej)

Dyscyplina/y: nauki prawne,
Dyscyplina wiodąca: nauki prawne

7 Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednej dyscypliny określenie dla każdej z
tych dyscyplin procentowego udziału liczby
punktów ECTS  w łącznej liczbie punktów
ECTS dla programu studiów

8 Liczba semestrów studia niestacjonarne - 4
studia stacjonarne - 4

9 Liczba punktów ECTS konieczna do
ukończenia studiów

120

10 Wymogi związane z ukończeniem studiów
(praca dyplomowa/ egzamin dyplomowy)

Warunki ukończenia studiów: studia (stacjonarne i niestacjonarne) kończą
się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Ukończenie
studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co
najmniej dostateczny.

11 Tytuł zawodowy  nadawany absolwentom magister
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1a Tabela kierunkowych efektów uczenia się z odniesieniami do charakterystyk drugiego stopnia PRK

II - EFEKTY UCZENIA SIĘ

Nazwa kierunku studiów prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Dyscyplina/y do której/ych został przyporządkowany kierunek
studiów

nauki prawne

Dyscyplina wiodąca, w ramach której będzie uzyskiwana
ponad połowa efektów uczenia się

nauki prawne

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia

Profil kształcenia ogólnoakademicki

Odniesienie do
charakterystyk drugiego
stopnia PRK poziom 7*

Symbol
efektów

uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się
Absolwent studiów drugiego stopnia

WIEDZA

K_W01
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i europejskiego porządku
prawnego, jego specyfikę i zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe P7S_WG

K_W02
zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat wybranych instytucji
prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych oraz ich historyczną
ewolucję

P7S_WG

K_W03
zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące regulacje prawa
transportowego na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego, ich specyfikę
i zasady stosowania oraz ich główne tendencje rozwojowe

P7S_WG

K_W04
zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące regulacje prawa
ubezpieczeń transportowych, ich specyfikę i zasady stosowania oraz ich główne
tendencje rozwojowe

P7S_WG

K_W05
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu prawa cywilnego,
administracyjnego i karnego powiązane z problematyką prawa transportowego i
ubezpieczeń transportowych

P7S_WG

K_W06
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu ekonomii i
ekonomiki transportu w kontekście funkcjonowania branży transportowej i
ubezpieczeń transportowych

P7S_WK

K_W07
zna i rozumie w pogłębionym stopniu organizację oraz funkcjonowanie
podmiotów związanych z branżą transportową i powiązania między nim

P7S_WG

K_W08

zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy, struktury i instytucje związane z
branżą transportową na poziomie międzynarodowym i europejskim, relacje
miedzy nimi oraz związane z nimi fundamentalne dylematy współczesnej
cywilizacji

P7S_WK

K_W09

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zasady funkcjonowania
gospodarki, normatywne, ekonomiczne, etyczne i praktyczne aspekty
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży transportowej
w kraju oraz w kontaktach gospodarczych z zagranicą

P7S_WK

K_W10

zna i rozumie w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z prawem
transportowym i ubezpieczeń transportowych, w tym zasady ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

P7S_WK

K_W11
zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe zasady tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości w ramach funkcjonowania branży transportowe P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI



K_U01

potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie posługiwać się regułami
logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z
zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych

P7S_UW

K_U02

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim
dyscyplin do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk
zachodzących w praktyce prowadzenia działalności transportowej

P7S_UW

K_U03

potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania złożonych i
nietypowych problemów pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych na
gruncie prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych przez właściwy
dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej
analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, a także przez
dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno-komunikacyjnych oraz przystosowanie istniejących lub
opracowanie nowych metod i narzędzi

P7S_UW

K_U04

posiada umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi
normami prawnymi i regułami moralnymi w celu rozwiązania złożonego i
nietypowego zadania z zakresu prawa transportowego lub ubezpieczeń
transportowych

P7S_UW

K_U05

potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty naukowe oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z prowadzeniem
działalności transportowej; potrafi samodzielnie formułować i testować hipotezy
związane z prostymi problemami badawczymi

P7S_UW

K_U06
potrafi samodzielnie sporządzać pisma, w tym kierowane do organów
administracji, związane ze stosowaniem prawa transportowego i ubezpieczeń
transportowych

P7S_UK, P7S_UW

K_U07

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w
języku polskim i języku obcym oraz przygotowywania i wygłaszania wystąpień
ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu prawa transportowego i
ubezpieczeń transportowych; potrafi prowadzić debatę i brać w niej udział

P7S_UK

K_U08
posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną
terminologią

P7S_UK

K_U09
posiada umiejętność komunikowania się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
w tym ze specjalistami z zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń
transportowych

P7S_UK

K_U10
potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces uczenia się oraz
inspirować proces uczenia się innych osób

P7S_UU

K_U11
potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych w związku z prowadzeniem działalności transportowej P7S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01
jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu i
ubezpieczeń transportowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych i społecznych

P7S_KR

K_K02

jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach
związanych z funkcjonowaniem branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych oraz przyjmowania w nich różnych ról oraz do porozumiewania
się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

P7S_KO

K_K03

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7S_KK



K_K04

jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do pełnienia ról
zawodowych związanych z działalnością transportową, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu,
podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

P7S_KR

K_K05
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez podejmowanie działań
zmierzających do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej i ubezpieczeń transportowych

P7S_KO

K_K06

jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów z zakresu szeroko
rozumianego prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych,
uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne oraz do przewidywania
wielokierunkowych skutków swojej działalności

P7S_KO

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

OBJAŚNIENIA
Symbole oznaczają:

na pierwszym miejscu umieszczony jest kierunkowy efekt uczenia się
na drugim miejscu podkreślnik (_)
na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych (K)
na czwartym i piątym miejscu nr efektu uczenia się

*-wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite studia magisterskie W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego
stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z właściwego rozporządzenia MNiSW



2. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7*

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowychNazwa kierunku studiów:

Studia drugiego stopniaPoziom kształcenia:

ogólnoakademickiProfil kształcenia:

Odniesienie do
efektów

kształcenia dla
kierunku

Kod  składnika
opisu

charakterystyk
drugiego

stopnia PRK
poziom 7*

Opis charakterystyk drugiego stopnia PRK
Poziom 7*

wiedza

P7S_WG

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę
ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmująca kluczowe
zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej
- właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym -
również zastosowania praktyczne tej wiedzy, w działalności zawodowej z ich
kierunkiem

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest
przyporządkowany kierunek studiów - w przypadku studiów o profilu
ogólnoakademickim

K_W01,
K_W02,
K_W03,
K_W04,
K_W05,
K_W07

P7S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania rożnych rodzajów działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

K_W06,
K_W08,
K_W09,
K_W10,
K_W11

umiejętności

P7S_UK

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

prowadzić debatę

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

K_U06,
K_U07,
K_U08, K_U09

P7S_UO

kierować pracą zespołu

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę
w zespole

K_U11

P7S_UU
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym zakresie

K_U10



P7S_UW

wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach
przez:
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych,
- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
- w przypadku studiów o profilu praktycznym

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi - w
przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi - w
przypadku studiów o profilu praktycznym

K_U01,
K_U02,
K_U03,
K_U04,
K_U05, K_U06

kompetencje społeczne

P7S_KK

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

uznawanie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K03

P7S_KO

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego

inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K02, K_K05,
K_K06, K_K07

P7S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad

K_K01, K_K04

* wpisać właściwy poziom czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego stopnia

**-wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite



Rozdział III - CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

1 Forma studiów niestacjonarnestacjonarne

2 Specjalności

3 Łączna liczba godzin zajęć 548894

4 Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć Załącznik nr 1aZałącznik nr 1

5 Plan studiów
(dokument wyłącznie roboczy niezbędny do
wypełniania załączników przez system)

Załącznik nr planZałącznik nr plan

6 Matryca efektów uczenia się Załącznik nr 2aZałącznik nr 2

7 Tabela zawierająca sposoby weryfikacji
osiągania przez studenta zakładanych efektów
uczenia się w trakcie całego cyklu kształcenia

Załącznik nr 3aZałącznik nr 3

8 Opis zasad oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta w trakcie całego
cyklu kształcenia

Załącznik nr 4

9 Łączna liczba punktów ECTS, jaką student
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia (dla studiów stacjonarnych co najmniej
50%, dla studiów niestacjonarnych co najmniej
20%)

Załącznik nr 5aZałącznik nr 5

10 Liczba punktów ECTS, jaką student musi
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych
(nie mniej niż 5 ECTS)
(dotyczy kierunków przypisanych do dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne
lub nauki społeczne)

0

11 Łączna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru (w
wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby
punktów ECTS) z wyjątkiem kierunków
nauczycielskich, dla których wskaźnik wynosi
nie mniej niż 5% punktów ECTS

38 (32%)38 (32%)

12 Łączna liczba punktów ECTS za  zajęcia
związane z prowadzoną w uczelni działalnością
naukową w dyscyplinie/ach nauki, do których
przyporządkowany jest kierunek (w wymiarze
większym niż 50% liczby punktów ECTS dla
programu studiów) oraz ich wykaz (dla profilu
ogólnoakademickiego)

Załącznik nr 6a
116

Załącznik nr 6
116

13 Wskaźnik procentowy zajęć prowadzonych w
ramach studiów przez nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy (co najmniej 50%
dla studiów o profilu praktycznym lub co
najmniej 75% dla profilu
ogólnoakademickiego).

100%100%

14 Liczba punktów ECTS, zasady, wymiar i forma
odbywania praktyk zawodowych (dotyczy
profilu praktycznego lub profilu
ogólnoakemickiego w przypadku, gdy program
przewiduje praktyki)

0
nie dotyczy

15 Liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana
w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość (nie może
być większa niż 50% dla profilu praktycznego,
75% - dla profilu ogólnoakademickiego)

0,000,00

16 Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego
w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin
(dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich)

0

17 Informacja o udziale studentów w zajęciach
przygotowujących do prowadzenia
działalności naukowej lub udziale w tej
działalności w przypadku studiów o profilu

W badania naukowe dotyczące przede
wszystkim zagadnień związanych z
prowadzoną tematyką badawczą
angażowani są studenci,

W badania naukowe dotyczące przede
wszystkim zagadnień związanych z
prowadzoną tematyką badawczą
angażowani są studenci,
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ogólnoakademickim co rozwija ich umiejętności praktyczne,
sprzyja podejmowaniu w przyszłości
kariery naukowej oraz kształtowaniu
postawy uczenia się przez całe życie.
Studenci kierunku Prawo transportowe i
ubezpieczeń transportowych mają
zapewnioną możliwość rozwoju
naukowego poprzez uczestnictwo w
studenckich kołach naukowych
(aktualnie aktywnie funkcjonują:
Administracyjne Koło Naukowe; Koło
Naukowe Prawa Samorządu
Terytorialnego; Koło Prawa Ochrony
Środowiska; Koło Prawa
Gospodarczego Publicznego; Koło
Prawa Konstytucyjnego; Koło Arbitrażu i
Mediacji; Koło Naukowe PROLEPSIS;
Koło Prawa Finansowego i Finansów
Publicznych FISKUS; Koło Prawa
Sportowego; Koło Naukowe Prawa i
Postępowania Cywilnego "Lege Artis";
Koło Prawa Cywilnego i Handlowego;
Prawa Spadkowego i Rodzinnego Cor
Civilia; Koło Nauk Penalnych "Ultima
Ratio"; Koło Naukowe "CogitUS" im.
Dostojewskiego, Sołżenicyna i Tołstoja;
Teoretyków Suicydologii, Koło Naukowe
Cives Romani, a także Szczeciński Klub
Debat, Koło ProLepsis, Koło Naukowe
Prawa Samorządu Terytorialnego, Koło
Naukowe Prawa Karnego). Z profilem
naukowym i badawczym Wydziału wiążą
się bezpośrednio podejmowane przez
studentów przy dużym wsparciu władz
Wydziału i Uczelni, nauczycieli
akademickich Wydziału, zwłaszcza
opiekunów kół naukowych, inicjatywy
studentów dotyczące wydawania
studenckich czasopism, monografii oraz
działalności w kołach naukowych.
Wydział wspiera materialnie
prowadzone przez studentów badania
naukowe, co z uwagi na specyfikę
badań w dyscyplinie nauk prawnych,
polega przede wszystkim na bieżącym
powiększaniu księgozbioru Biblioteki
Wydziału, udostępnieniu wyposażonej
sali multimedialnej w sprzęt
komputerowy i biurowy oraz dostęp do
Internetu, w tym dostęp do programów
informacji prawnej, a także
dofinansowaniu działalności kół
naukowych. Wsparciu i indywidualizacji
zainteresowań badawczych studentów
służy ponadto oferta wykładów
otwartych, które nie są ujęte w planie
studiów, wygłaszanych przez
zapraszanych samodzielnych
pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych reprezentujących
krajowe i zagraniczne ośrodki
akademickie. Realizacja programu
studiów na kierunku Prawo transportowe
i ubezpieczeń transportowych służy
zdobywaniu przez studenta pogłębionej
wiedzy oraz umiejętności prowadzenia
badań naukowych.

co rozwija ich umiejętności praktyczne,
sprzyja podejmowaniu w przyszłości
kariery naukowej oraz kształtowaniu
postawy uczenia się przez całe życie.
Studenci kierunku Prawo transportowe i
ubezpieczeń transportowych mają
zapewnioną możliwość rozwoju
naukowego poprzez uczestnictwo w
studenckich kołach naukowych
(aktualnie aktywnie funkcjonują:
Administracyjne Koło Naukowe; Koło
Naukowe Prawa Samorządu
Terytorialnego; Koło Prawa Ochrony
Środowiska; Koło Prawa
Gospodarczego Publicznego; Koło
Prawa Konstytucyjnego; Koło Arbitrażu i
Mediacji; Koło Naukowe PROLEPSIS;
Koło Prawa Finansowego i Finansów
Publicznych FISKUS; Koło Prawa
Sportowego; Koło Naukowe Prawa i
Postępowania Cywilnego "Lege Artis";
Koło Prawa Cywilnego i Handlowego;
Prawa Spadkowego i Rodzinnego Cor
Civilia; Koło Nauk Penalnych "Ultima
Ratio"; Koło Naukowe "CogitUS" im.
Dostojewskiego, Sołżenicyna i Tołstoja;
Teoretyków Suicydologii, Koło Naukowe
Cives Romani, a także Szczeciński Klub
Debat, Koło ProLepsis, Koło Naukowe
Prawa Samorządu Terytorialnego, Koło
Naukowe Prawa Karnego). Z profilem
naukowym i badawczym Wydziału wiążą
się bezpośrednio podejmowane przez
studentów przy dużym wsparciu władz
Wydziału i Uczelni, nauczycieli
akademickich Wydziału, zwłaszcza
opiekunów kół naukowych, inicjatywy
studentów dotyczące wydawania
studenckich czasopism, monografii oraz
działalności w kołach naukowych.
Wydział wspiera materialnie
prowadzone przez studentów badania
naukowe, co z uwagi na specyfikę
badań w dyscyplinie nauk prawnych,
polega przede wszystkim na bieżącym
powiększaniu księgozbioru Biblioteki
Wydziału, udostępnieniu wyposażonej
sali multimedialnej w sprzęt
komputerowy i biurowy oraz dostęp do
Internetu, w tym dostęp do programów
informacji prawnej, a także
dofinansowaniu działalności kół
naukowych. Wsparciu i indywidualizacji
zainteresowań badawczych studentów
służy ponadto oferta wykładów
otwartych, które nie są ujęte w planie
studiów, wygłaszanych przez
zapraszanych samodzielnych
pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych reprezentujących
krajowe i zagraniczne ośrodki
akademickie. Realizacja programu
studiów na kierunku Prawo transportowe
i ubezpieczeń transportowych służy
zdobywaniu przez studenta pogłębionej
wiedzy oraz umiejętności prowadzenia
badań naukowych.
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Do prowadzenia badań naukowych
przygotowują także seminaria
dyplomowe. Seminarium dyplomowe na
kierunku Prawo transportowe i
ubezpieczeń transportowych obejmuje
zajęcia w wymiarze po 30 godzin
(łącznie 90 godzin) realizowane w
semestrach: II, III i IV (łącznie 22 punkty
ECTS). Seminarium zaliczane jest na
ocenę po każdym semestrze. Udział w
seminarium dyplomowym prowadzi w
szczególności do osiągnięcia efektów
kształcenia w zakresie:
- nabycia pogłębionej wiedzy o
charakterze podstawowym dla
dyscypliny nauk prawnych oraz o
charakterze szczegółowym, obejmującej
najnowsze osiągnięcia nauki,
- nabycia wiedzy i umiejętności
związanych z metodyką i metodologią
prowadzenia badań naukowych,
- wykształcenia kompetencji
społecznych odnoszących się do
działalności badawczej i społecznej roli
badacza.
Przygotowywana w ramach seminarium
praca dyplomowa stanowi samodzielne
opracowanie określonego zagadnienia
naukowego, prezentujące ogólną wiedzę
i umiejętności studenta związane z
kierunkiem studiów oraz pogłębioną
wiedzę i umiejętności studenta związane
z wybranym seminarium dyplomowym,
poziomem i profilem kształcenia, a także
umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania.

Do prowadzenia badań naukowych
przygotowują także seminaria
dyplomowe. Seminarium dyplomowe na
kierunku Prawo transportowe i
ubezpieczeń transportowych obejmuje
zajęcia w wymiarze po 30 godzin
(łącznie 90 godzin) realizowane w
semestrach: II, III i IV (łącznie 22 punkty
ECTS). Seminarium zaliczane jest na
ocenę po każdym semestrze. Udział w
seminarium dyplomowym prowadzi w
szczególności do osiągnięcia efektów
kształcenia w zakresie:
- nabycia pogłębionej wiedzy o
charakterze podstawowym dla
dyscypliny nauk prawnych oraz o
charakterze szczegółowym, obejmującej
najnowsze osiągnięcia nauki,
- nabycia wiedzy i umiejętności
związanych z metodyką i metodologią
prowadzenia badań naukowych,
- wykształcenia kompetencji
społecznych odnoszących się do
działalności badawczej i społecznej roli
badacza.
Przygotowywana w ramach seminarium
praca dyplomowa stanowi samodzielne
opracowanie określonego zagadnienia
naukowego, prezentujące ogólną wiedzę
i umiejętności studenta związane z
kierunkiem studiów oraz pogłębioną
wiedzę i umiejętności studenta związane
z wybranym seminarium dyplomowym,
poziomem i profilem kształcenia, a także
umiejętności samodzielnego
analizowania i wnioskowania.

18 Czy studia przygotowują do wykonywania
zawodu nauczyciela?

Nie

19 W przypadku kierunku dającego uprawnienia
do wykonywaniu lub uzyskania licencji
zawodowej (innych niż uprawniana
nauczycielskie) udokumentowanie, że program
spełnia minimalne wymogi programowe
określone przez właściwe przepisy)

nie dotyczy

20 Inne uwagi (np.: studia dualne, studia wspólne,
prowadzone w języku obcym)

nie dotyczy

23 Sylabusy Załącznik nr 7aZałącznik nr 7
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specjalność:
 brak

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

STUDIA STACJONARNE

Profil kształcenia : ogólnoakademicki

  Wydział Prawa i Administracji

Wydział

USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Ustalony uchwałą nr ......... Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia .................2022 r.

Projekt planu studiów

Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

OGÓLNOUCZELNIANEI

Blok [30/1/2 ECTS]

Język obcy [moduł]

1 język angielski 30 2 23030F
PIA196AIIJ34

35_43S
Blok [30/1/2 ECTS] M

2 język francuski 30 2 23030F
PIA196AIIJ34

35_1S
Blok [30/1/2 ECTS] M

3 język hiszpański 30 2 23030F
PIA196AIIJ34

35_2S
Blok [30/1/2 ECTS] M

4 język niemiecki 30 2 23030F
PIA196AIIJ34

35_42S
Blok [30/1/2 ECTS] M

5 język rosyjski 30 2 23030F
PIA196AIIJ34

35_3S
Blok [30/1/2 ECTS] M

Razem Blok [30/1/2 ECTS] 00 030 0 0030 0 0 2 0 20 0 000 30000 0000

0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2230Razem OGÓLNOUCZELNIANE 0 0 000

PODSTAWOWEII

1 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego 30 4 30 430O
PIA196AIIJ34

35_9S
A

2 podstawy prawa i postępowania administracyjnego 10 10 3 10 10 320O
PIA196AIIJ34

35_4S
A

3 podstawy prawa i postępowania cywilnego 30 15 5 30 15 545O
PIA196AIIJ34

35_2S
A

4 podstawy prawa i postępowania karnego 15 2 15 215O
PIA196AIIJ34

35_7S
A

5 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego 20 3 20 320O
PIA196AIIJ34

35_1S
A

6 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych 10 10 3 310 1020O
PIA196AIIJ34

35_10S
A

7 prawo celne 15 2 21515O
PIA196AIIJ34

35_7S
A

8 prawo przedsiębiorców 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_5S
A

9 umowy w obrocie gospodarczym 10 10 3 310 1020O
PIA196AIIJ34

35_8S
A
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

10 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 15 2 21515O
PIA196AIIJ34

35_11S
A

165 0 50 0 0 0 0 105 25 17 45 25 11 15 0 2 0 0 030215Razem PODSTAWOWE 0 0 000

KIERUNKOWEIII

1 podstawy prawa międzynarodowego publicznego 10 10 3 10 10 320O
PIA196AIIJ34

35_8S
A

2 podstawy techniczno-ekonomiczne transportu 15 2 15 215O
PIA196AIIJ34

35_14S
A

3 publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej 15 15 4 15 15 430O
PIA196AIIJ34

35_15S
A

4 wstęp do prawa transportowego 15 10 3 15 10 325O
PIA196AIIJ34

35_16S
A

5 ochrona konkurencji w transporcie 215 21515O
PIA196AIIJ34

35_21S
A

6 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego 10 10 3 310 1020O
PIA196AIIJ34

35_10S
A

7 prawo finansowe w transporcie 10 10 3 310 1020O
PIA196AIIJ34

35_25S
A

8 prawo morskie 20 2 22020O
PIA196AIIJ34

35_6S
A

9 prawo zatrudnienia w transporcie 15 15 4 415 1530O
PIA196AIIJ34

35_18S
A

10 zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów 10 10 3 310 1020O
PIA196AIIJ34

35_3S
A

11 normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej 215 21515O
PIA196AIIJ34

35_29S
A

12 ochrona danych osobowych w transporcie 15 2 21515O
PIA196AIIJ34

35_6S
A

13 ochrona środowiska w działalności transportowej 215 21515O
PIA196AIIJ34

35_28S
A

14 odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu 15 15 3 315 1530O
PIA196AIIJ34

35_24S
A

15
podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury
transportowej

215 21515O
PIA196AIIJ34

35_23S
A

16 ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 215 21515O
PIA196AIIJ34

35_22S
A

17 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu 15 2 15 215O
PIA196AIIJ34

35_36S
A

18 międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej 15 2 15 215O
PIA196AIIJ34

35_13S
A

19 ubezpieczenia komunikacyjne 10 10 3 10 31020O
PIA196AIIJ34

35_33S
A

20 ubezpieczenia transportowe 10 10 3 10 31020O
PIA196AIIJ34

35_32S
A

Blok [30/1/3 ECTS]

21 seminarium dyplomowe 30 3 33030F
PIA196AIIJ34

35_37S
Blok [30/1/3 ECTS] M

Razem Blok [30/1/3 ECTS] 00 00 30 0030 0 0 3 0 00 0 003 03000 0000

Blok [20/1/3 ECTS]

Przedmiot do wyboru 3 [moduł]
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

22 prawo turystyczne 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_2S
Blok [20/1/3 ECTS] M

23 tendencje rozwojowe legislacji morskiej 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_20S
Blok [20/1/3 ECTS] M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] 200 00 0 0020 0 0 3 0 00 0 030 0000 20000

Blok [20/1/3 ECTS] B1

Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

24 dokumenty w obrocie gospodarczym 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_8S
Blok [20/1/3 ECTS] B1 M

25 postępowanie dowodowe w sprawach transportowych 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_7S
Blok [20/1/3 ECTS] B1 M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] B1 200 00 0 0020 0 0 3 0 00 0 030 0000 20000

Blok [20/1/3 ECTS] B2

Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

26 Multimodal transport law 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_10S
Blok [20/1/3 ECTS] B2 M

27 Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_9S
Blok [20/1/3 ECTS] B2 M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] B2 200 00 0 0020 0 0 3 0 00 0 030 0000 20000

Blok [20/1/3 ECTS] B3

Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

28 umowy transportowe w prawie państw obcych 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_11S
Blok [20/1/3 ECTS] B3 M

29 zagadnienia prawne spedycji 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_17S
Blok [20/1/3 ECTS] B3 M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] B3 200 00 0 0020 0 0 3 0 00 0 030 0000 20000

Blok [30/1/4 ECTS]

30 seminarium dyplomowe 30 4 43030F
PIA196AIIJ34

35_37S
Blok [30/1/4 ECTS] M

Razem Blok [30/1/4 ECTS] 00 00 30 0030 0 0 4 0 00 0 040 0000 30000

Blok [20/1/3 ECTS]

Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

31 odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_15S
Blok [20/1/3 ECTS] M

32 zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_16S
Blok [20/1/3 ECTS] M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] 200 00 0 0020 0 0 3 0 30 0 000 20000 0000

Blok [20/1/3 ECTS] B1

Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

33 międzynarodowe prawo handlowe 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_1S
Blok [20/1/3 ECTS] B1 M
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

34 prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_2S
Blok [20/1/3 ECTS] B1 M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] B1 200 00 0 0020 0 0 3 0 30 0 000 20000 0000

Blok [20/1/3 ECTS] B2

Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

35 pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_4S
Blok [20/1/3 ECTS] B2 M

36 prawo pocztowe 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_5S
Blok [20/1/3 ECTS] B2 M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] B2 200 00 0 0020 0 0 3 0 30 0 000 20000 0000

Blok [20/1/3 ECTS] B3

Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

37 prawo obrotu portowego 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_14S
Blok [20/1/3 ECTS] B3 M

38 upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL 320 32020F
PIA196AIIJ34

35_13S
Blok [20/1/3 ECTS] B3 M

Razem Blok [20/1/3 ECTS] B3 200 00 0 0020 0 0 3 0 30 0 000 20000 0000

Blok [30/1/5 ECTS]

39 seminarium dyplomowe 30 5 53030F
PIA196AIIJ34

35_37S
Blok [30/1/5 ECTS] M

Razem Blok [30/1/5 ECTS] 00 00 30 0030 0 0 5 0 50 0 000 30000 0000

200 0 115 235 0 0 90 55 35 12 65 90 20 30 185 29 50 130 2788640Razem KIERUNKOWE 0 0 000

INNE DO ZALICZENIAV

1 szkolenie BHP 4 1 0 4 1 05O
PIA196AIIJ34

35_38S
A

2 szkolenie biblioteczne 2 22O
PIA196AIIJ34

35_3S
A

3 szkolenie e-learningowe 2 0 2 02O
PIA196AIIJ23

62_1S
A

6 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009Razem INNE DO ZALICZENIA 0 0 000

Łącznie (I+II+III+V) 894 168371 90 0 0 12030 00235 115110166 3163 29 16045 29185 31 50000

Łącznie (V) 2 02 0 0 0 00 000 002 00 0 00 00 0 0000

Razem dla kierunku lub specjalności
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4. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ

Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 1 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania cywilnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa i postępowania cywilnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania karnego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego publicznego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego publicznego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego [wykład] 0 1 0

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu [wykład] 0 1 0

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej [wykład] 1 0 0

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej [ćwiczenia] 0 1 0

szkolenie BHP [wykład] 0 0 1

szkolenie BHP [ćwiczenia] 0 0 1

szkolenie biblioteczne [wykład] 0 0 1

szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] 0 0 1

wstęp do prawa transportowego [wykład] 1 0 0

wstęp do prawa transportowego [ćwiczenia] 0 1 0

Razem semestr 1 4 10 4

2.
nie dotyczy

Warunki ukończenia studiów: studia (stacjonarne i niestacjonarne) kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co najmniej dostateczny.

PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW3.

1.
Program studiów dla kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych przewiduje wybór przez studenta przedmiotów spośród:
1) bloków językowych języka obcego (angielski, niemiecki) - 4 semestry (wybrane lektoraty z języków obcych odbywają sie w ramach zajęć międzywydziałowych);
2) seminarium dyplomowego;
3) przedmiotu do wyboru - przewidzianych jest osiem bloków zawierających dwa przedmioty do wyboru, z których student wybiera po jednym przedmiocie:
1. Międzynarodowe prawo handlowe i Prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
2. Zagadnienia prawne spedycji i Umowy transportowe w prawie państw obcych
3. Multimodal transport law i Rechtsschutz von Passagieren in der Europaischen Union
4. Postępowanie dowodowe w sprawach transportowych i Dokumenty w obrocie gospodarczym
5. Prawo turystyczne i Tendencje rozwojowe legislacji morskiej
6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych i Prawo pocztowe
7. Prawo obrotu portowego i Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
8. Zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem i Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego.
Program studiów nie przewiduje wyboru specjalizacji.

Informacje dotyczące wyboru przez studenta przedmiotów / modułów, specjalności / specjalizacji



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 2 ochrona konkurencji w transporcie [konwersatorium] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [wykład] 1 0 0

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [ćwiczenia] 0 1 0

prawo celne [wykład] 0 1 0

prawo finansowe w transporcie [wykład] 0 1 0

prawo finansowe w transporcie [ćwiczenia] 0 1 0

prawo morskie [wykład] 0 1 0

prawo przedsiębiorców [wykład] 1 0 0

prawo przedsiębiorców [ćwiczenia] 0 1 0

prawo zatrudnienia w transporcie [wykład] 1 0 0

prawo zatrudnienia w transporcie [ćwiczenia] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

umowy w obrocie gospodarczym [wykład] 0 1 0

umowy w obrocie gospodarczym [ćwiczenia] 0 1 0

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów [wykład] 1 0 0

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów [ćwiczenia] 0 1 0

Razem semestr 2 4 14 0

Razem rok 1 8 24 4

2 3 Multimodal transport law [konwersatorium] 0 1 0

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union [konwersatorium] 0 1 0

dokumenty w obrocie gospodarczym [konwersatorium] 0 1 0

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej [konwersatorium] 0 1 0

ochrona danych osobowych w transporcie [wykład] 0 1 0

ochrona środowiska w działalności transportowej [konwersatorium] 0 1 0

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu [wykład] 1 0 0

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
[konwersatorium]

0 1 0

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych [konwersatorium] 0 1 0

prawo turystyczne [konwersatorium] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

2 3 tendencje rozwojowe legislacji morskiej [konwersatorium] 0 1 0

umowy transportowe w prawie państw obcych [konwersatorium] 0 1 0

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym [konwersatorium] 0 1 0

zagadnienia prawne spedycji [konwersatorium] 0 1 0

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa [wykład] 0 1 0

Razem semestr 3 1 16 0

4 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu [wykład] 0 1 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język francuski [lektorat] 0 1 0

język hiszpański [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

język rosyjski [lektorat] 0 1 0

międzynarodowe prawo handlowe [konwersatorium] 0 1 0

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej [wykład] 1 0 0

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego [konwersatorium] 0 1 0

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych [konwersatorium] 0 1 0

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów [konwersatorium] 0 1 0

prawo obrotu portowego [konwersatorium] 0 1 0

prawo pocztowe [konwersatorium] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

ubezpieczenia komunikacyjne [wykład] 0 1 0

ubezpieczenia komunikacyjne [ćwiczenia] 0 1 0

ubezpieczenia transportowe [wykład] 1 0 0

ubezpieczenia transportowe [ćwiczenia] 0 1 0

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL [konwersatorium] 0 1 0

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 4 2 18 0

Razem rok 2 3 34 0
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PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

STUDIA NIESTACJONARNE

Profil kształcenia : ogólnoakademicki

  Wydział Prawa i Administracji

Wydział

USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Ustalony uchwałą nr ......... Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia .................2022 r.

Projekt planu studiów

Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

OGÓLNOUCZELNIANEI

Blok [15/1/2 ECTS]

Język obcy [moduł]

1 język angielski 15 2 21515F
PIA196AIIJ34

35_42N
Blok [15/1/2 ECTS] M

2 język francuski 15 2 21515F
PIA196AIIJ34

35_1N
Blok [15/1/2 ECTS] M

3 język hiszpański 15 2 21515F
PIA196AIIJ34

35_2N
Blok [15/1/2 ECTS] M

4 język niemiecki 15 2 21515F
PIA196AIIJ34

35_41N
Blok [15/1/2 ECTS] M

5 język rosyjski 15 2 21515F
PIA196AIIJ34

35_3N
Blok [15/1/2 ECTS] M

Razem Blok [15/1/2 ECTS] 00 015 0 0015 0 0 2 0 20 0 000 15000 0000

0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2215Razem OGÓLNOUCZELNIANE 0 0 000

PODSTAWOWEII

1 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego 15 4 15 415O
PIA196AIIJ34

35_8N
A

2 podstawy prawa i postępowania administracyjnego 10 5 3 10 5 315O
PIA196AIIJ34

35_4N
A

3 podstawy prawa i postępowania cywilnego 15 10 5 15 10 525O
PIA196AIIJ34

35_2N
A

4 podstawy prawa i postępowania karnego 10 2 10 210O
PIA196AIIJ34

35_7N
A

5 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego 15 3 15 315O
PIA196AIIJ34

35_20N
A

6 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_10N
A

7 prawo celne 10 2 21010O
PIA196AIIJ34

35_7N
A

8 prawo przedsiębiorców 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_5N
A

9 umowy w obrocie gospodarczym 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_8N
A
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

10 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 10 2 21010O
PIA196AIIJ34

35_11N
A

115 0 30 0 0 0 0 65 15 17 40 15 11 10 0 2 0 0 030145Razem PODSTAWOWE 0 0 000

KIERUNKOWEIII

1 podstawy prawa międzynarodowego publicznego 10 5 3 10 5 315O
PIA196AIIJ34

35_9N
A

2 podstawy techniczno-ekonomiczne transportu 10 2 10 210O
PIA196AIIJ34

35_14N
A

3 publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej 15 10 4 15 10 425O
PIA196AIIJ34

35_15N
A

4 wstęp do prawa transportowego 10 5 3 10 5 315O
PIA196AIIJ34

35_16N
A

5 ochrona konkurencji w transporcie 29 299O
PIA196AIIJ34

35_21N
A

6 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_10N
A

7 prawo finansowe w transporcie 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_25N
A

8 prawo morskie 10 2 21010O
PIA196AIIJ34

35_6N
A

9 prawo zatrudnienia w transporcie 15 10 4 415 1025O
PIA196AIIJ34

35_18N
A

10 zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_2N
A

11 normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej 29 299O
PIA196AIIJ34

35_29N
A

12 ochrona danych osobowych w transporcie 5 2 255O
PIA196AIIJ34

35_3N
A

13 ochrona środowiska w działalności transportowej 25 255O
PIA196AIIJ34

35_28N
A

14 odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu 10 5 3 310 515O
PIA196AIIJ34

35_24N
A

15
podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury
transportowej

29 299O
PIA196AIIJ34

35_23N
A

16 ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 29 299O
PIA196AIIJ34

35_22N
A

17 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu 10 2 10 210O
PIA196AIIJ34

35_35N
A

18 międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej 10 2 10 210O
PIA196AIIJ34

35_13N
A

19 ubezpieczenia komunikacyjne 6 8 3 6 3814O
PIA196AIIJ34

35_33N
A

20 ubezpieczenia transportowe 6 8 3 6 3814O
PIA196AIIJ34

35_32N
A

Blok [15/1/3 ECTS]

21 seminarium dyplomowe 15 3 31515F
PIA196AIIJ34

35_36N
Blok [15/1/3 ECTS] M

Razem Blok [15/1/3 ECTS] 00 00 15 0015 0 0 3 0 00 0 003 01500 0000

Blok [10/1/3 ECTS]

Przedmiot do wyboru 3 [moduł]
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

22 prawo turystyczne 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_1N
Blok [10/1/3 ECTS] M

23 tendencje rozwojowe legislacji morskiej 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_19N
Blok [10/1/3 ECTS] M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] 100 00 0 0010 0 0 3 0 00 0 030 0000 10000

Blok [10/1/3 ECTS] B1

Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

24 dokumenty w obrocie gospodarczym 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_10N
Blok [10/1/3 ECTS] B1 M

25 postępowanie dowodowe w sprawach transportowych 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_9N
Blok [10/1/3 ECTS] B1 M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] B1 100 00 0 0010 0 0 3 0 00 0 030 0000 10000

Blok [10/1/3 ECTS] B2

Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

26 Multimodal transport law 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_14N
Blok [10/1/3 ECTS] B2 M

27 Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_13N
Blok [10/1/3 ECTS] B2 M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] B2 100 00 0 0010 0 0 3 0 00 0 030 0000 10000

Blok [10/1/3 ECTS] B3

Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

28 umowy transportowe w prawie państw obcych 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_11N
Blok [10/1/3 ECTS] B3 M

29 zagadnienia prawne spedycji 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_12N
Blok [10/1/3 ECTS] B3 M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] B3 100 00 0 0010 0 0 3 0 00 0 030 0000 10000

Blok [15/1/4 ECTS]

30 seminarium dyplomowe 15 4 41515F
PIA196AIIJ34

35_36N
Blok [15/1/4 ECTS] M

Razem Blok [15/1/4 ECTS] 00 00 15 0015 0 0 4 0 00 0 040 0000 15000

Blok [10/1/3 ECTS]

Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

31 międzynarodowe prawo handlowe 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_2N
Blok [10/1/3 ECTS] M

32 prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_1N
Blok [10/1/3 ECTS] M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] 100 00 0 0010 0 0 3 0 30 0 000 10000 0000

Blok [10/1/3 ECTS] B1

Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

33 pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_6N
Blok [10/1/3 ECTS] B1 M
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

PKw ićs zt

Stat.
prze
dm.

GR
Kod

przedmiotu

i PKw i PK iw w PKinne

Blok obieralny SN

o

SN-
PR

34 prawo pocztowe 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_4N
Blok [10/1/3 ECTS] B1 M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] B1 100 00 0 0010 0 0 3 0 30 0 000 10000 0000

Blok [10/1/3 ECTS] B2

Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

35 prawo obrotu portowego 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_4N
Blok [10/1/3 ECTS] B2 M

36 upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_3N
Blok [10/1/3 ECTS] B2 M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] B2 100 00 0 0010 0 0 3 0 30 0 000 10000 0000

Blok [10/1/3 ECTS] B3

Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

37 odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_5N
Blok [10/1/3 ECTS] B3 M

38 zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem 310 31010F
PIA196AIIJ34

35_6N
Blok [10/1/3 ECTS] B3 M

Razem Blok [10/1/3 ECTS] B3 100 00 0 0010 0 0 3 0 30 0 000 10000 0000

Blok [15/1/5 ECTS]

39 seminarium dyplomowe 15 5 51515F
PIA196AIIJ34

35_36N
Blok [15/1/5 ECTS] M

Razem Blok [15/1/5 ECTS] 00 00 15 0015 0 0 5 0 50 0 000 15000 0000

147 0 66 121 0 0 45 45 20 12 55 49 20 15 92 29 32 71 2788379Razem KIERUNKOWE 0 0 000

INNE DO ZALICZENIAV

1 szkolenie BHP 4 1 0 4 1 05O
PIA196AIIJ34

35_37N
A

2 szkolenie biblioteczne 2 0 2 02O
PIA196AIIJ34

35_4N
A

3 szkolenie e-learningowe 2 0 2 02O
PIA196AIIJ23

62_1N
A

6 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009Razem INNE DO ZALICZENIA 0 0 000

Łącznie (I+II+III+V) 548 99268 45 0 0 12015 00121 6495116 3138 29 8625 2992 31 32000

Łącznie (V) 2 02 0 0 0 00 000 002 00 0 00 00 0 0000

Razem dla kierunku lub specjalności
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4. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ

Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 1 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania cywilnego [wykład] 1 0 0

podstawy prawa i postępowania cywilnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa i postępowania karnego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego publicznego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego publicznego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego [wykład] 0 1 0

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu [wykład] 0 1 0

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej [wykład] 1 0 0

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej [ćwiczenia] 0 1 0

szkolenie BHP [wykład] 0 0 1

szkolenie BHP [ćwiczenia] 0 0 1

szkolenie biblioteczne [wykład] 0 0 1

szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] 0 0 1

wstęp do prawa transportowego [wykład] 1 0 0

wstęp do prawa transportowego [ćwiczenia] 0 1 0

Razem semestr 1 4 10 4

2.
nie dotyczy

Warunki ukończenia studiów: studia (stacjonarne i niestacjonarne) kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z oceną co najmniej dostateczny.

PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW3.

1.
Program studiów dla kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych przewiduje wybór przez studenta przedmiotów spośród:
1) bloków językowych języka obcego (angielski, niemiecki) - 4 semestry (wybrane lektoraty z języków obcych odbywają sie w ramach zajęć międzywydziałowych);
2) seminarium dyplomowego;
3) przedmiotu do wyboru - przewidzianych jest osiem bloków zawierających dwa przedmioty do wyboru, z których student wybiera po jednym przedmiocie:
1. Międzynarodowe prawo handlowe i Prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
2. Zagadnienia prawne spedycji i Umowy transportowe w prawie państw obcych
3. Multimodal transport law i Rechtsschutz von Passagieren in der Europaischen Union
4. Postępowanie dowodowe w sprawach transportowych i Dokumenty w obrocie gospodarczym
5. Prawo turystyczne i Tendencje rozwojowe legislacji morskiej
6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych i Prawo pocztowe
7. Prawo obrotu portowego i Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
8. Zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem i Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego.
Program studiów nie przewiduje wyboru specjalizacji.

Informacje dotyczące wyboru przez studenta przedmiotów / modułów, specjalności / specjalizacji



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

1 2 ochrona konkurencji w transporcie [konwersatorium] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [wykład] 0 1 0

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [wykład] 1 0 0

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [ćwiczenia] 0 1 0

prawo celne [wykład] 0 1 0

prawo finansowe w transporcie [wykład] 0 1 0

prawo finansowe w transporcie [ćwiczenia] 0 1 0

prawo morskie [wykład] 0 1 0

prawo przedsiębiorców [wykład] 1 0 0

prawo przedsiębiorców [ćwiczenia] 0 1 0

prawo zatrudnienia w transporcie [wykład] 1 0 0

prawo zatrudnienia w transporcie [ćwiczenia] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

umowy w obrocie gospodarczym [wykład] 0 1 0

umowy w obrocie gospodarczym [ćwiczenia] 0 1 0

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów [wykład] 1 0 0

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów [ćwiczenia] 0 1 0

Razem semestr 2 4 14 0

Razem rok 1 8 24 4

2 3 Multimodal transport law [konwersatorium] 0 1 0

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union [konwersatorium] 0 1 0

dokumenty w obrocie gospodarczym [konwersatorium] 0 1 0

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej [konwersatorium] 0 1 0

ochrona danych osobowych w transporcie [wykład] 0 1 0

ochrona środowiska w działalności transportowej [konwersatorium] 0 1 0

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu [wykład] 1 0 0

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu [ćwiczenia] 0 1 0

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
[konwersatorium]

0 1 0

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych [konwersatorium] 0 1 0

prawo turystyczne [konwersatorium] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0



Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z

2 3 tendencje rozwojowe legislacji morskiej [konwersatorium] 0 1 0

umowy transportowe w prawie państw obcych [konwersatorium] 0 1 0

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym [konwersatorium] 0 1 0

zagadnienia prawne spedycji [konwersatorium] 0 1 0

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa [wykład] 0 1 0

Razem semestr 3 1 16 0

4 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu [wykład] 0 1 0

język angielski [lektorat] 0 1 0

język francuski [lektorat] 0 1 0

język hiszpański [lektorat] 0 1 0

język niemiecki [lektorat] 0 1 0

język rosyjski [lektorat] 0 1 0

międzynarodowe prawo handlowe [konwersatorium] 0 1 0

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej [wykład] 1 0 0

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego [konwersatorium] 0 1 0

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych [konwersatorium] 0 1 0

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów [konwersatorium] 0 1 0

prawo obrotu portowego [konwersatorium] 0 1 0

prawo pocztowe [konwersatorium] 0 1 0

seminarium dyplomowe [seminarium] 0 1 0

ubezpieczenia komunikacyjne [wykład] 0 1 0

ubezpieczenia komunikacyjne [ćwiczenia] 0 1 0

ubezpieczenia transportowe [wykład] 1 0 0

ubezpieczenia transportowe [ćwiczenia] 0 1 0

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL [konwersatorium] 0 1 0

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem [konwersatorium] 0 1 0

Razem semestr 4 2 18 0

Razem rok 2 3 34 0



lk

s
pracownia dyplomowa

lektorat

SN-PR

punkty ECTS

seminarium dyplomowe

o

wykład
*

E

laboratoria
k konwersatoria

ćwiczenia specjalistyczne

w

obóz

ć ćwiczenia

zaliczenie

O/F

podpis dziekana

ćs

obowiązkowy/fakultatywny
standardy nauczycielskie (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
nauczycieli  wpisując "N" w rubryce)

zajęcia terenowe

lb

SN

pk

zaliczenie z oceną

p

egzamin

inne formy zajęć (i)

Objaśnienia:

z

liczba godzin praktyk (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
nauczycieli  wpisując "N" w rubryce)

zo

zt

GR Grupa
A/M administracyjna/ modułowa

Stat.przedm. status przedmiotu



Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach) e-
learning

Razem e-learning
Liczba punktów
ECTS jako e-

learning
e-larning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość

Dla studiów niestacjonarnych

Przedmioty ogólne

INNE DO ZALICZENIA

szkolenie BHP 0 5 4 0 4 0

szkolenie e-learningowe 0 2 2 0 2 0

szkolenie biblioteczne 0 2 2 0 2 0

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 80 9 0 0,00



Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach) e-
learning

Razem e-learning
Liczba punktów
ECTS jako e-

learning
e-larning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość

Dla studiów stacjonarnych

Przedmioty ogólne

INNE DO ZALICZENIA

szkolenie BHP 0 5 4 0 4 0

szkolenie biblioteczne 0 2 2 0 2 0

szkolenie e-learningowe 0 2 2 0 2 0

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 80 9 0 0,00



Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć - studia stacjonarne

Wykaz przedmiotów ECTSLp.

Semestr 1 Rok 1

podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego 41

podstawy prawa i postępowania administracyjnego 32

podstawy prawa i postępowania cywilnego 53

podstawy prawa i postępowania karnego 24

podstawy prawa międzynarodowego publicznego 35

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego 36

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu 27

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej 48

szkolenie BHP 09

szkolenie biblioteczne 010

szkolenie e-learningowe 011

wstęp do prawa transportowego 312

Semestr 2 Rok 1

ochrona konkurencji w transporcie 21

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego 32

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych 33

prawo celne 24

prawo finansowe w transporcie 35

prawo morskie 26

prawo przedsiębiorców 37

prawo zatrudnienia w transporcie 48



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

seminarium dyplomowe 39

umowy w obrocie gospodarczym 310

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów 311

Semestr 3 Rok 2

dokumenty w obrocie gospodarczym 31

Multimodal transport law 32

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej 23

ochrona danych osobowych w transporcie 24

ochrona środowiska w działalności transportowej 25

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu 36

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej 27

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych 38

prawo turystyczne 39

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union 310

seminarium dyplomowe 411

tendencje rozwojowe legislacji morskiej 312

umowy transportowe w prawie państw obcych 313

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 214

zagadnienia prawne spedycji 315

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 216

Semestr 4 Rok 2

dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu 21

język angielski 22

język francuski 23



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

język hiszpański 24

język niemiecki 25

język rosyjski 26

międzynarodowe prawo handlowe 37

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej 28

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego 39

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych 310

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów 311

prawo obrotu portowego 312

prawo pocztowe 313

seminarium dyplomowe 514

ubezpieczenia komunikacyjne 315

ubezpieczenia transportowe 316

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL 317

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem 318



Liczba punktów ECTS przypisanych do zajęć - studia niestacjonarne

Wykaz przedmiotów ECTSLp.

Semestr 1 Rok 1

podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego 41

podstawy prawa i postępowania administracyjnego 32

podstawy prawa i postępowania cywilnego 53

podstawy prawa i postępowania karnego 24

podstawy prawa międzynarodowego publicznego 35

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego 36

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu 27

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej 48

szkolenie BHP 09

szkolenie biblioteczne 010

szkolenie e-learningowe 011

wstęp do prawa transportowego 312

Semestr 2 Rok 1

ochrona konkurencji w transporcie 21

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego 32

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych 33

prawo celne 24

prawo finansowe w transporcie 35

prawo morskie 26

prawo przedsiębiorców 37

prawo zatrudnienia w transporcie 48



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

seminarium dyplomowe 39

umowy w obrocie gospodarczym 310

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów 311

Semestr 3 Rok 2

dokumenty w obrocie gospodarczym 31

Multimodal transport law 32

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej 23

ochrona danych osobowych w transporcie 24

ochrona środowiska w działalności transportowej 25

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu 36

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej 27

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych 38

prawo turystyczne 39

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union 310

seminarium dyplomowe 411

tendencje rozwojowe legislacji morskiej 312

umowy transportowe w prawie państw obcych 313

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 214

zagadnienia prawne spedycji 315

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 216

Semestr 4 Rok 2

dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu 21

język angielski 22

język francuski 23



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

język hiszpański 24

język niemiecki 25

język rosyjski 26

międzynarodowe prawo handlowe 37

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej 28

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego 39

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych 310

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów 311

prawo obrotu portowego 312

prawo pocztowe 313

seminarium dyplomowe 514

ubezpieczenia komunikacyjne 315

ubezpieczenia transportowe 316

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL 317

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem 318
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K_W01 XX X X X

K_W02 X X X

K_W03

K_W04 X

K_W05 X XX XXX XX

K_W06 X X X

K_W07

K_W08 X X X X X XXX

K_W09 X

K_W10 X

K_W11 XX X

K_U01 X X X X X X X

K_U02 X X X

K_U03 X

K_U04 X XX

K_U05 X X X XXX X X X X X

K_U06 X X X

K_U07 X X X X X

K_U08 XX XX XX XX XX X

K_U09

K_U10 X XX X

K_U11

K_K01 X X X

K_K02

K_K03 X X X X X X X X X X X X

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07 X X X X X X X X

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

Program studiów: USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z
Forma studiów: stacjonarne

Matryce efektów uczenia się
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K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

INNE DO ZALICZENIA
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 i 
w
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m
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w
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u 

n
a 

tle
 p

ra
w

a 
um

ó
w

sz
ko
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e 
e-
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n
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e

X X

X X X

X X X X X

X

X X

X

X

X X

X X

X X X X

X X X

X X

X X

X X

X XX

X

X

X X

X X

X X X X X X X

X X X

X X X



Moduły / przedmioty 
(grupy przedmiotów)

OGÓLNOUCZELNIAN
E

PODSTAWOWE

ję
zy

k 
a

ng
ie

ls
ki

ję
zy

k 
fr

a
nc

us
ki

ję
zy

k 
h

is
zp

ań
sk

i

ję
zy

k 
n

ie
m

ie
ck

i

ję
zy

k 
ro

sy
js

ki

po
ds

ta
w

y 
po

ls
ki

eg
o 

i 
eu

ro
pe

js
ki

eg
o 

p
or

zą
d

ku
 

pr
a

w
ne

g
o

po
d

st
aw

y 
pr

a
w

a 
i 

po
st

ęp
ow

a
ni

a 
ad

m
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tr

a
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o

po
d
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aw

y 
pr

a
w

a 
i 

po
st

ęp
ow

a
ni

a 
cy

w
iln

eg
o

po
d

st
aw

y 
pr

a
w

a 
i 

po
st

ęp
ow

a
ni

a 
ka

rn
eg

o

po
ds

ta
w

y 
pr

aw
a 

ub
ez

pi
ec

ze
ń 

go
sp

od
a

rc
zy

ch

po
ds

ta
w

y 
ra

ch
un

ko
w

oś
ci

 
i p

ra
w

a 
bi

la
ns

ow
e

go

pr
a

w
o 

ce
ln

e

pr
aw

o 
pr

ze
ds

ię
b

io
rc

ów

um
o

w
y 

w
 o

br
o

ci
e 

go
sp

od
a

rc
zy

m

za
rz

ą
dz

an
ie

 f
in

an
sa

m
i 

pr
ze

ds
ię

b
io

rs
tw

a

K_W01 XX X X X

K_W02 X X X

K_W03

K_W04 X

K_W05 X XX XXX XX

K_W06 X X X

K_W07

K_W08 X X X X X XXX

K_W09 X

K_W10 X

K_W11 XX X

K_U01 X X X X X X X

K_U02 X X X

K_U03 X

K_U04 X XX

K_U05 X X X XXX X X X X X

K_U06 X X X

K_U07 X X X X X

K_U08 XX XX XX XX XX X

K_U09

K_U10 X X X

K_U11

K_K01 X X X

K_K02

K_K03 X X X X X X X X X X X X

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07 X X X X X X X X

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

Program studiów: USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z
Forma studiów: niestacjonarne

Matryce efektów uczenia się



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

KIERUNKOWE

M
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w
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 d
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st

ro
n

 
um

ow
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d
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pr
ze
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b
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o
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ta
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e
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g
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a 

m
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yn
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b
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tr
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y 
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w
ej

XXX X X X X XX XX X

XXX X X

X X X XX X X X X

X X

X XX X X X

XX X

X X X

XX X X

X

X X X X X X X X X

X X X X X

X X XX X X X X

X XX X X X X

X X X X X X X X

X X

X XX

X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

po
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w
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or
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w
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w
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to
w

e

X

X X X

X X XX XX X X

X X X

X X X X X XXX X

XX X

X X X

XX X

X

X

X X X X X X X X

X X

X X X X X XX X X

X X X X X X X

X X

X X

X

X X X

X

X X X X X X X X X X

X X

X X X



K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się

INNE DO ZALICZENIA
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 p
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X X

X X X

X X X X X

X

X X

X

X

X X

X X

X X X X

X X X

X X

X X

X X

X XX

X

X

X X

X X

X X X X X X X

X X X

X X X



Opis sposobów weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się - tabela

Program studiów: USPIA-PTiUT-O-II-22/23Z

Symbol
kierunkowych

efektów
uczenia si

Metody
weryfikacji

efektów

E
G

Z
A

M
IN

P
IS

E
M

N
Y

K
O

LO
K

W
IU

M

P
R

A
C

A
D

Y
P

LO
M

O
W

A

P
R

A
C

A
 P

IS
E

M
N

A
/

E
S

E
J/

 R
E

C
E

N
Z

JA

P
R

E
Z

E
N

T
A

C
JA

P
R

O
JE

K
T

S
P

R
A

W
D

Z
IA

N

Z
A

JC
IA

P
R

A
K

T
Y

C
Z

N
E

(W
E

R
Y

F
IK

A
C

JA
P

O
P

R
Z

E
Z

O
B

S
E

R
W

A
C

J)

R
az

em

K_W01 1 1 0 1 1 1 1 1 7

K_W02 1 1 0 1 1 1 1 1 7

K_W03 1 1 0 1 0 1 1 1 6

K_W04 1 1 0 0 0 0 1 1 4

K_W05 1 1 1 1 0 1 1 1 7

K_W06 0 1 0 1 1 1 1 1 6

K_W07 0 1 0 0 0 0 1 1 3

K_W08 1 1 0 0 1 1 1 1 6

K_W09 1 1 1 0 0 1 1 1 6

K_W10 1 1 1 0 0 0 0 1 4

K_W11 1 1 0 0 0 0 1 1 4

K_U01 1 1 1 1 1 1 1 1 8

K_U02 1 1 1 1 0 1 1 1 7

K_U03 1 1 0 1 0 1 1 1 6

K_U04 1 1 0 1 0 1 1 1 6

K_U05 1 1 1 1 0 1 1 1 7

K_U06 1 1 0 1 0 0 1 1 5

K_U07 1 1 0 0 1 0 1 1 5

K_U08 0 1 0 0 1 0 1 1 4

K_U09 1 1 0 0 0 0 0 1 3

K_U10 0 1 1 1 1 0 1 1 6

K_U11 0 1 0 0 0 1 1 0 3

K_K01 0 1 0 1 1 1 1 1 6

K_K02 0 1 0 0 0 0 1 1 3

K_K03 1 1 1 1 1 1 1 1 8

K_K04 0 0 0 0 0 1 1 1 3

K_K05 0 0 0 0 0 1 1 1 3

K_K06 1 1 0 1 0 0 1 1 5

K_K07 1 1 0 1 1 0 1 1 6

Razem
20 27 8 16 11 17 27 28 154



Opis sposobów weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się - tabela

Program studiów: USPIA-PTiUT-O-II-22/23Z

Symbol
kierunkowych

efektów
uczenia si

Metody
weryfikacji

efektów

E
G

Z
A

M
IN

P
IS

E
M

N
Y

K
O

LO
K

W
IU

M

P
R

A
C

A
D

Y
P

LO
M

O
W

A

P
R

A
C

A
 P

IS
E

M
N

A
/

E
S

E
J/

 R
E

C
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Z
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P
R

E
Z
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T
A

C
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P
R

O
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K
T

S
P

R
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W
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N
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A
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R
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T
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(W
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F
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A
C

JA
P

O
P

R
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E
Z

O
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S
E

R
W

A
C

J)

R
az

em

K_W01 1 1 0 1 1 1 1 1 7

K_W02 1 1 0 1 1 1 1 1 7

K_W03 1 1 0 1 0 1 1 1 6

K_W04 1 1 0 0 0 0 1 1 4

K_W05 1 1 1 1 0 1 1 1 7

K_W06 0 1 0 1 1 1 1 1 6

K_W07 0 1 0 0 0 0 1 1 3

K_W08 1 1 0 0 1 1 1 1 6

K_W09 1 1 1 0 0 1 1 1 6

K_W10 1 1 1 0 0 0 0 1 4

K_W11 1 1 0 0 0 0 1 1 4

K_U01 1 1 1 1 1 1 1 1 8

K_U02 1 1 1 1 0 1 1 1 7

K_U03 1 1 0 1 0 1 1 1 6

K_U04 1 1 0 1 0 1 1 1 6

K_U05 1 1 1 1 1 1 1 1 8

K_U06 1 1 0 1 0 0 1 1 5

K_U07 1 1 0 0 1 0 1 1 5

K_U08 0 1 0 0 1 0 1 1 4

K_U09 1 1 0 0 0 0 0 1 3

K_U10 0 1 1 1 1 0 1 1 6

K_U11 0 1 0 0 0 1 1 0 3

K_K01 0 1 0 1 1 1 1 1 6

K_K02 0 1 0 0 0 0 1 1 3

K_K03 1 1 1 1 1 1 1 1 8

K_K04 0 0 0 0 0 1 1 1 3

K_K05 0 0 0 0 0 1 1 1 3

K_K06 1 1 0 1 0 0 1 1 5

K_K07 1 1 0 1 1 1 1 1 7

Razem
20 27 8 16 12 18 27 28 156



Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach)

Liczba godzin
w bezpośrednim

kontakcie
nauczyciela

akademickiego ze
studentem

Liczba punktów
ECTS w

bezpośrednim
kontakcie

nauczyciela
akademickiego ze

studentem

w tym e-
learning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

Dla studiów stacjonarnych

USPIA-PTiUT-O-II-22/23Z

OGÓLNOUCZELNIANE

Język obcy [moduł] 2 30 0 10 40 1.6

2 30 0 10 40 1.6język angielski

2 30 0 10 40 1.6język francuski

2 30 0 10 40 1.6język niemiecki

2 30 0 10 40 1.6język hiszpański

2 30 0 10 40 1.6język rosyjski

0Ogółem: OGÓLNOUCZELNIANE 402 30 10 1,60

PODSTAWOWE
podstawy polskiego i europejskiego
porządku prawnego 4 30 0 21 51 2.04

podstawy prawa i postępowania
administracyjnego

3 20 0 19 39 1.56

podstawy prawa i postępowania
cywilnego

5 45 0 24 69 2.76

podstawy prawa i postępowania
karnego

2 15 0 10 25 1

podstawy prawa ubezpieczeń
gospodarczych

3 20 0 19 39 1.56

podstawy rachunkowości i prawa
bilansowego

3 20 0 18 38 1.52

prawo celne 2 15 0 10 25 1

prawo przedsiębiorców 3 15 0 19 34 1.36

umowy w obrocie gospodarczym 3 20 0 19 39 1.56

zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa

2 15 0 12 27 1.08

0Ogółem: PODSTAWOWE 38630 215 171 15,44

KIERUNKOWE
dochodzenie roszczeń wynikających
z umowy przewozu

2 15 0 12 27 1.08

międzynarodowe prawo morza i
przestrzeni powietrznej

2 15 0 12 27 1.08

normy techniczne i techniczne
aspekty działalności transportowej 2 15 0 10 25 1

ochrona danych osobowych w
transporcie

2 15 0 11 26 1.04

ochrona konkurencji w transporcie
2 15 0 12 27 1.08

ochrona środowiska w działalności
transportowej

2 15 0 12 27 1.08

odpowiedzialność odszkodowawcza
stron umowy przewozu 3 30 0 10 40 1.6

podstawy prawa
międzynarodowego prywatnego

3 20 0 19 39 1.56

podstawy prawa
międzynarodowego publicznego

3 20 0 19 39 1.56



podstawy prawne korzystania ze
środków transportu i infrastruktury
transportowej

2 15 0 12 27 1.08

podstawy techniczno-ekonomiczne
transportu

2 15 0 10 25 1

prawo finansowe w transporcie 3 20 0 19 39 1.56

prawo morskie 2 20 0 10 30 1.2

prawo zatrudnienia w transporcie
4 30 0 20 50 2

Przedmiot do wyboru 1 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48
międzynarodowe prawo
handlowe

3 20 0 17 37 1.48
prawne aspekty
międzynarodowej sprzedaży
towarów

Przedmiot do wyboru 2 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48prawo pocztowe

3 20 0 17 37 1.48
pozasądowe rozwiązywanie
sporów w sprawach
transportowych

Przedmiot do wyboru 3 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48
tendencje rozwojowe legislacji
morskiej

3 20 0 17 37 1.48prawo turystyczne

Przedmiot do wyboru 4 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48
postępowanie dowodowe w
sprawach transportowych

3 20 0 17 37 1.48
dokumenty w obrocie
gospodarczym

Przedmiot do wyboru 5 [moduł] 3 20 0 19 39 1.56

3 20 0 19 39 1.56
Rechtsschutz von Passagieren in
der Europäischen Union

3 20 0 17 37 1.48Multimodal transport law

Przedmiot do wyboru 6 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48zagadnienia prawne spedycji

3 20 0 17 37 1.48
umowy transportowe w prawie
państw obcych

Przedmiot do wyboru 7 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48prawo obrotu portowego

3 20 0 17 37 1.48
upadłość i restrukturyzacja
przedsiębiorstw branży TSL

Przedmiot do wyboru 8 [moduł] 3 20 0 17 37 1.48

3 20 0 17 37 1.48
zabezpieczenie roszczeń
związanych z transportem

3 20 0 17 37 1.48
odpowiedzialność przedsiębiorcy
turystycznego

publicznoprawne uwarunkowania
działalności transportowej 4 30 0 21 51 2.04

seminarium dyplomowe 12 90 0 26 116 4.64

ubezpieczenia komunikacyjne 3 20 0 19 39 1.56

ubezpieczenia transportowe 3 20 0 19 39 1.56

ustalenie wysokości odszkodowania
w prawie przewozowym 2 15 0 12 27 1.08

wstęp do prawa transportowego 3 25 0 16 41 1.64

zawieranie i wykonywanie umów
przewozu na tle prawa umów

3 20 0 21 41 1.64

0Ogółem: KIERUNKOWE 110088 640 460 44,00

INNE DO ZALICZENIA

szkolenie BHP 0 5 0 0 5 0.2



szkolenie biblioteczne 2 0 0 2 0.08

szkolenie e-learningowe 0 2 0 0 2 0.08

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 90 9 0 0,36

1,60OGÓLNOUCZELNIANE 4030 102 0

15,44PODSTAWOWE 386215 17130 0

44,00KIERUNKOWE 1100640 46088 0

0,36INNE DO ZALICZENIA 99 00 8

894 61,40Łącznie 641120 15358



Nazwa przedmiotu
Liczba punktów

ECTS  dla
przedmiotu Razem wszystkie

formy zajęć

Inne, konsultacje,
egzamin

(w godzinach)

Liczba godzin
w bezpośrednim

kontakcie
nauczyciela

akademickiego ze
studentem

Liczba punktów
ECTS w

bezpośrednim
kontakcie

nauczyciela
akademickiego ze

studentem

w tym e-
learning

Zajęcia dydaktyczne
(w godzinach)

Tabela do wyliczenia łącznej liczby punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

Dla studiów niestacjonarnych

USPIA-PTiUT-O-II-22/23Z

OGÓLNOUCZELNIANE

Język obcy [moduł] 2 15 0 10 25 1

2 15 0 10 25 1język angielski

2 15 0 10 25 1język francuski

2 15 0 10 25 1język niemiecki

2 15 0 10 25 1język hiszpański

2 15 0 10 25 1język rosyjski

0Ogółem: OGÓLNOUCZELNIANE 252 15 10 1,00

PODSTAWOWE
podstawy polskiego i europejskiego
porządku prawnego 4 15 0 15 30 1.2

podstawy prawa i postępowania
administracyjnego

3 15 0 14 29 1.16

podstawy prawa i postępowania
cywilnego

5 25 0 26 51 2.04

podstawy prawa i postępowania
karnego

2 10 0 10 20 0.8

podstawy prawa ubezpieczeń
gospodarczych

3 15 0 16 31 1.24

podstawy rachunkowości i prawa
bilansowego

3 15 0 10 25 1

prawo celne 2 10 0 6 16 0.64

prawo przedsiębiorców 3 15 0 14 29 1.16

umowy w obrocie gospodarczym 3 15 0 14 29 1.16

zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa

2 10 0 8 18 0.72

0Ogółem: PODSTAWOWE 27830 145 133 11,12

KIERUNKOWE
dochodzenie roszczeń wynikających
z umowy przewozu

2 10 0 8 18 0.72

międzynarodowe prawo morza i
przestrzeni powietrznej

2 10 0 8 18 0.72

normy techniczne i techniczne
aspekty działalności transportowej 2 9 0 6 15 0.6

ochrona danych osobowych w
transporcie

2 5 0 8 13 0.52

ochrona konkurencji w transporcie
2 9 0 8 17 0.68

ochrona środowiska w działalności
transportowej

2 5 0 8 13 0.52

odpowiedzialność odszkodowawcza
stron umowy przewozu 3 15 0 16 31 1.24

podstawy prawa
międzynarodowego prywatnego

3 15 0 12 27 1.08

podstawy prawa
międzynarodowego publicznego

3 15 0 12 27 1.08



podstawy prawne korzystania ze
środków transportu i infrastruktury
transportowej

2 9 0 9 18 0.72

podstawy techniczno-ekonomiczne
transportu

2 10 0 10 20 0.8

prawo finansowe w transporcie 3 15 0 14 29 1.16

prawo morskie 2 10 0 12 22 0.88

prawo zatrudnienia w transporcie
4 25 0 14 39 1.56

Przedmiot do wyboru 1 [moduł] 3 10 0 12 22 0.88

3 10 0 12 22 0.88
międzynarodowe prawo
handlowe

3 10 0 9 19 0.76
prawne aspekty
międzynarodowej sprzedaży
towarów

Przedmiot do wyboru 2 [moduł] 3 10 0 11 21 0.84

3 10 0 11 21 0.84prawo pocztowe

3 10 0 11 21 0.84
pozasądowe rozwiązywanie
sporów w sprawach
transportowych

Przedmiot do wyboru 3 [moduł] 3 10 0 10 20 0.8

3 10 0 8 18 0.72
tendencje rozwojowe legislacji
morskiej

3 10 0 10 20 0.8prawo turystyczne

Przedmiot do wyboru 4 [moduł] 3 10 0 9 19 0.76

3 10 0 9 19 0.76
postępowanie dowodowe w
sprawach transportowych

3 10 0 8 18 0.72
dokumenty w obrocie
gospodarczym

Przedmiot do wyboru 5 [moduł] 3 10 0 10 20 0.8

3 10 0 10 20 0.8
Rechtsschutz von Passagieren in
der Europäischen Union

3 10 0 9 19 0.76Multimodal transport law

Przedmiot do wyboru 6 [moduł] 3 10 0 10 20 0.8

3 10 0 8 18 0.72zagadnienia prawne spedycji

3 10 0 10 20 0.8
umowy transportowe w prawie
państw obcych

Przedmiot do wyboru 7 [moduł] 3 10 0 12 22 0.88

3 10 0 12 22 0.88prawo obrotu portowego

3 10 0 10 20 0.8
upadłość i restrukturyzacja
przedsiębiorstw branży TSL

Przedmiot do wyboru 8 [moduł] 3 10 0 9 19 0.76

3 10 0 9 19 0.76
zabezpieczenie roszczeń
związanych z transportem

3 10 0 9 19 0.76
odpowiedzialność przedsiębiorcy
turystycznego

publicznoprawne uwarunkowania
działalności transportowej 4 25 0 16 41 1.64

seminarium dyplomowe 12 45 0 26 71 2.84

ubezpieczenia komunikacyjne 3 14 0 10 24 0.96

ubezpieczenia transportowe 3 14 0 14 28 1.12

ustalenie wysokości odszkodowania
w prawie przewozowym 2 9 0 8 17 0.68

wstęp do prawa transportowego 3 15 0 14 29 1.16

zawieranie i wykonywanie umów
przewozu na tle prawa umów

3 15 0 12 27 1.08

0Ogółem: KIERUNKOWE 70788 379 328 28,28

INNE DO ZALICZENIA

szkolenie BHP 0 5 0 0 5 0.2



szkolenie biblioteczne 0 2 0 0 2 0.08

szkolenie e-learningowe 0 2 0 0 2 0.08

8Ogółem: INNE DO ZALICZENIA 90 9 0 0,36

1,00OGÓLNOUCZELNIANE 2515 102 0

11,12PODSTAWOWE 278145 13330 0

28,28KIERUNKOWE 707379 32888 0

0,36INNE DO ZALICZENIA 99 00 8

548 40,76Łącznie 471120 10198



Wykaz przedmiotów związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek studiów

USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

1 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu 2

2 międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej 2

3 normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej 2

4 ochrona danych osobowych w transporcie 2

5 ochrona konkurencji w transporcie 2

6 ochrona środowiska w działalności transportowej 2

7 odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu 3

8 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego 4

9 podstawy prawa i postępowania administracyjnego 3

10 podstawy prawa i postępowania cywilnego 5

11 podstawy prawa i postępowania karnego 2

12 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego 3

13 podstawy prawa międzynarodowego publicznego 3

14 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych 3

15 podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej 2

16 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego 3

17 prawo celne 2

18 prawo finansowe w transporcie 3

19 prawo morskie 2

20 prawo przedsiębiorców 3

21 prawo zatrudnienia w transporcie 4

22 Przedmiot do wyboru 1 [moduł] (międzynarodowe prawo handlowe, prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów) 3

23 Przedmiot do wyboru 2 [moduł] (pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych, prawo pocztowe) 3

24 Przedmiot do wyboru 3 [moduł] (tendencje rozwojowe legislacji morskiej, prawo turystyczne) 3

25 Przedmiot do wyboru 4 [moduł] (postępowanie dowodowe w sprawach transportowych, dokumenty w obrocie gospodarczym) 3

26 Przedmiot do wyboru 5 [moduł] (Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union, Multimodal transport law) 3

27 Przedmiot do wyboru 6 [moduł] (umowy transportowe w prawie państw obcych, zagadnienia prawne spedycji) 3

28 Przedmiot do wyboru 7 [moduł] (upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL, prawo obrotu portowego) 3

29
Przedmiot do wyboru 8 [moduł] (odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego, zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem)

3

30 publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej 4
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31 seminarium dyplomowe 12

32 ubezpieczenia komunikacyjne 3

33 ubezpieczenia transportowe 3

34 umowy w obrocie gospodarczym 3

35 ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 2

36 wstęp do prawa transportowego 3

37 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2

38 zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów 3

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))

Ogółem:

97%Wynik wyrażony w procentach:*

116
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USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Wykaz przedmiotów związanych z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek studiów

L.p. Wykaz przedmiotów Punkty ECTS

1 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu 2

2 międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej 2

3 normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej 2

4 ochrona danych osobowych w transporcie 2

5 ochrona konkurencji w transporcie 2

6 ochrona środowiska w działalności transportowej 2

7 odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu 3

8 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego 4

9 podstawy prawa i postępowania administracyjnego 3

10 podstawy prawa i postępowania cywilnego 5

11 podstawy prawa i postępowania karnego 2

12 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego 3

13 podstawy prawa międzynarodowego publicznego 3

14 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych 3

15 podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej 2

16 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego 3

17 prawo celne 2

18 prawo finansowe w transporcie 3

19 prawo morskie 2

20 prawo przedsiębiorców 3

21 prawo zatrudnienia w transporcie 4

22 Przedmiot do wyboru 1 [moduł] (prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów, międzynarodowe prawo handlowe) 3

23 Przedmiot do wyboru 2 [moduł] (prawo pocztowe, pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych) 3

24 Przedmiot do wyboru 3 [moduł] (tendencje rozwojowe legislacji morskiej, prawo turystyczne) 3

25 Przedmiot do wyboru 4 [moduł] (postępowanie dowodowe w sprawach transportowych, dokumenty w obrocie gospodarczym) 3

26 Przedmiot do wyboru 5 [moduł] (Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union, Multimodal transport law) 3

27 Przedmiot do wyboru 6 [moduł] (umowy transportowe w prawie państw obcych, zagadnienia prawne spedycji) 3

28 Przedmiot do wyboru 7 [moduł] (upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL, prawo obrotu portowego) 3

29
Przedmiot do wyboru 8 [moduł] (odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego, zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem)

3

30 publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej 4
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31 seminarium dyplomowe 12

32 ubezpieczenia komunikacyjne 3

33 ubezpieczenia transportowe 3

34 umowy w obrocie gospodarczym 3

35 ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 2

36 wstęp do prawa transportowego 3

37 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2

38 zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów 3

Ogółem:

97%Wynik wyrażony w procentach:*

116

* odniesienie do liczby punktów ECTS (I stopień 180; II stopień 120, jednolite studia magisterskie 300))
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S Y L A B U S

dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_36S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu dochodzenia roszczeń z umowy przewozu w
prawie krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę i zasady
stosowania.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
międzynarodowego postępowania cywilnego powiązane z
problematyką  dochodzenia roszczeń z umów przewozowych w
transporcie międzynarodowym.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu dochodzenia roszczeń wynikających
z umowy przewozu krajowego i międzynarodowego.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z dochodzeniem roszczeń z umów przewozu krajowego i
międzynarodowego.

K_U05
K_U11EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
pełnienia ról zawodowych związanych z działalnością transportową. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Legitymacja do dochodzenia roszczeń; przewoźnicy wobec których możliwe jest dochodzenie roszczeń. Akty staranności odbiorcy.
Przedawnienie roszczeń. Reklamacja. Zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego w sprawach transportowych (jurysdykcja,
porozumienia prorogacyjne, wykonywanie wyroków i ugód sądów zagranicznych). Arbitraż.

Wykład problemowy z dyskusją, poparty analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny .  Cztery pytania otwarte, za każde można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze  sprawdzianu wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5;
18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i projektu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

dokumenty w obrocie gospodarczym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_8S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje prawne
odnoszące się do dokumentów księgowych pojawiających się w
branży transportowej

K_W01
K_W02EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje prawne
odnoszące się do dokumentów będących papierami wartościowymi,
pojawiających się w branży transportowej.

K_W01
K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje prawne
odnoszące się do dokumentów związanych z przewozem osób i
rzeczy

K_W01
K_W02EP33

umiejętności

Student potrafi sporządzać dokumenty niezbędne w ramach
funkcjonowania sektora TSL K_U06EP41

Student potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się przy obrocie
dokumentami w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw
transportowych

K_U03EP52

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z dokumentami pojawiającymi się w obrocie gospodarczym K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP71

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu oraz prawidłowo sporządzać dokumenty niezbędne do jej
prowadzenia

K_K01
K_K04EP82

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych dotyczących sporządzania
dokumentów

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie dokumentu i rodzaje dokumentów pojawiających się w obrocie gospodarczym. Dokumenty księgowe i ich rola w funkcjonowaniu branży
transportowej. Dokumenty będące papierami wartościowymi i ich rola w funkcjonowaniu branży transportowej. Dokumenty związane z obrotem
towarowym. Dokumenty związane z przewozem osób.

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami, 75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z
zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_43S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

 Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.  Zajęcia związane z materiałem leksykalno-
gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,
zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji. Ocena za semestr jest wyliczana
na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z
przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są
następujące: 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena
dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje. K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem. K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2+ oraz do słownictwa fachowego. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym
zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału,
sprawdziany i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące:  aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje. K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem. K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+. Zajęcia
poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_42S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
niemieckojęzycznym na ogólne tematy i
przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje.

K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym
zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego: prezentacja multimedialna analiza tekstów z dyskusją opracowanie projektu, gry
symulacyjne, konwersacje

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Wymagana jest obecność na zajęciach. Ocena końcowa jest ustalana na
podstawie ocen cząstkowych z testów po każdym dziale, prac pisemnych, prezentacji oraz
aktywności na zajęciach.
Zasady wystawiania oceny końcowej są następujące: ocena dostateczna - od 60%, ocena
dostateczna plus - od 70%, ocena dobra - od 80%, ocena dobra plus - od 90%, ocena bardzo dobra
- 100%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_3S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje. K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem. K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.
Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+. Zajęcia
poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów; ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

międzynarodowe prawo handlowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię
wykorzystywana w międzynarodowym prawie
handlowym

K_W05EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
międzynarodowego prawa handlowego, w szczególności jego źródła,
podmioty i przedmiot oraz zasady międzynarodowych transakcji
handlowych

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z zakresu
międzynarodowego prawa handlowego w celu analizy złożonych
problemów prawnych w tym obszarze

K_U02EP31

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty dotyczące
międzynarodowego prawa handlowego K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03
K_K05EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie, rozwój i źródła międzynarodowego prawa handlowego. Podmioty i przedmiot międzynarodowego prawa handlowego. Ogólna
charakterystyka transakcji w handlu międzynarodowym. Kontrakt i prawo właściwe. Zawarcie umowy i jej forma. Międzynarodowa umowa
sprzedaży towarów. Incoterms i inne reguły handlowe.

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktycznaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający pytania zamknięte oraz otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze
sprawdzianu.
wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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Liczba punktów ECTS 3

2/2



S Y L A B U S

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_13S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student rozumie specyfikę międzynarodowego prawa morza, jego
rolę, funkcje i znaczenie w prawie międzynarodowym, a także zna
podstawowe pojęcia, zasady, źródła i instytucje prawa morza.

K_W01
K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia związane
z międzynarodowym prawem przestrzeni powietrznej. K_W03EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe w celu rozwiązywania złożonych problemów pojawiających
się w toku stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa morza i
przestrzeni powietrznej na gruncie konwencji międzynarodowych

K_U04EP31

Student potrafi wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prawem morza, prawem lotniczym i prawem
kosmicznym.

K_U06EP42

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w zakresie
wykorzystania wiedzy o międzynarodowym prawie morza i
przestrzeni powietrznej do rozwiązywania problemów prawnych K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza. Status prawny obszarów morskich w prawie międzynarodowym publicznym. Pojęcie i źródła
międzynarodowego prawa lotniczego. Status prawny przestrzeni powietrznej i statków powietrznych w prawie międzynarodowym publicznym.
Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa kosmicznego. Status prawny przestrzeni kosmicznej,
obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. Podstawowe traktaty regulujące współpracę międzynarodową w zakresie wykorzystywania
przestrzeni kosmicznej.

Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Multimodal transport law
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_10S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
The student knows and understand in-depth the legal rules of
multimodal transport of goods K_W03EP11

umiejętności
The student can use knowledge concerning a multimodal transport
of goods in his/her professional work K_U03EP21

kompetencje społeczne
The student has an in-depth awareness of the level of their
knowledge and skills, and is ready to critically assess their
knowledge and content.

K_K03EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

The concept of the multimodal transport of goods. The contract for the multimodal transport of goods. Past attempts to regulate international
multimodal transport of goods. Uniform system, network
system and modified system. Multimodal transport under the CMR. Multimodal transport under the CIM and CMNI. Multimodal transport under
the Warsaw and Montreal Convention. Multimodal transport under the maritime conventions. Multimodal transport under the domestic
Transport Law and Maritime Code.

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussionMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Written test consisting of 16 questions - 12 one-choice questions (for 1 point) and 4 open questions (for 2 points). A
maximum of 20 points may be obtained maximally from the test. 0 -11 points - 2,0; 12-13 points - 3,0; 14 points 3,5;
15-16 points - 4,0; 17 points - 4,5, 18-20 points - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade from the subject is 100% of the grade from the test.

1/1



S Y L A B U S

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_29S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia  technologiczne
dotyczące transportu

K_W06
K_W09EP11

Student charakteryzuje i opisuje zasady realizacji przewozu
wynikające ze specyfiki wynikającej z rodzaju ładunku w
przedsiębiorstwach sektora TSL oraz orientuje się w sytuacji w
zakresie kierunków rozwoju przedsiębiorstw w specyfice ładunku i
środka transportu na rynku Unii Europejskiej

K_W06
K_W09EP22

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące doboru środka
transportu w zależności od rodzaju ładunku.

K_U03
K_U04EP31

Student potrafi planować wykonanie transportu w odniesieniu do
ładunków szczególnych (towarów niebezpiecznych, odpadów,
towarów szybko psujących się, zwierząt)

K_U03
K_U04EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącego stosowania
norm technicznych w transporcie

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawowe akty prawne określające wymagania techniczne pojazdów. Podstawowe zagadnienie z zakresu norm technicznych obowiązujących
w transporcie drogowym. Towary niebezpieczne w transporcie ( Umowa europejska ADR ). Przewozy odpadów - regulacje prawne. Przewozy
artykułów szybko psujących się (Konwencja ATP). Przewozy zwierząt regulacje prawne i wymagania. Czas pracy załóg pojazdów a normy
związane z przewozami ładunków. Czynnik ludzki  w transporcie i dodatkowe kwalifikacje jako determinanta sukcesu działalności w sektorze
TSL.

Konwersatorium poprzedzone wykładem - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach
przez studentów, dyskusjaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu
18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

ochrona danych osobowych w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_6S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy, struktury i
instytucje ochrony danych osobowych na poziomie
międzynarodowym i europejskim, istotne dla kształtowania systemu
ochrony danych osobowych w transporcie jako fragmentu systemu
ochrony danych osobowych oraz standardów międzynarodowej i
krajowej ochrony danych osobowych.

K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i obowiązki
pasażerów korzystających z usług transportowych w związku z
ochroną danych osobowych ich dotyczących w kontekście prawa
Unii Europejskiej i prawa polskiego.

K_W09EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
ochrony danych osobowych i powiązanych z nim dyscyplin do opisu
i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesu i zjawisk
zachodzących w praktyce gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych w działalności transportowej.

K_U02EP31

Student potrafi formułować twórczo własne opinie i dobierać
krytycznie dane i metody analiz i szacowania ryzyka z zakresu
ochrony danych osobowych.

K_U04EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty aktów prawnych
oraz wykorzystywać dorobek doktryny i orzecznictwa sądów
krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony danych
osobowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z ochroną danych osobowych w działalności
transportowej.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w
przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej
związanych z funkcjonowaniem branży transportowej i zajmowania w
nich różnych stanowisk oraz do porozumiewania się z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie ochrony danych
osobowych.

K_K02EP61

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
ochrony danych osobowych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
związanego z ochroną danych osobowych w transporcie.

K_K03EP72

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
swojej pracy, projektowania i wykonywania zadań z zakresu
przetwarzania danych osobowych oraz prawidłowego
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z ich
przetwarzaniem, w tym w szczególności udostępnianiem i
przechowywaniem.

K_K05EP83

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

1/2



Pojęcie danych osobowych. Kluczowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia RODO oraz
ustawy o ochronie danych osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą w praktyce oraz obowiązki administratora i podmiotu
przetwarzającego. Przetwarzanie danych osobowych oparte na analizie ryzyka oraz mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo w transporcie.
Rola organu nadzorczego i inspektora ochrony danych w systemie ochrony danych osobowych.

Wykład, analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny obejmujący 5 pytań opisowych. Dopuszczalne jedno, dodatkowe pytanie fakultatywne,
dodatkowo punktowane.
Każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na pytanie można otrzymać od 0 punktów do 1 punktu.

Warunki oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus - od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra - od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus - od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra - od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

ochrona konkurencji w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_21S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego w zakresie ochrony konkurencji K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instrumenty prawne
dotyczące ochrony konkurencji w branży transportowej K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji w
branży transportowej

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z ochroną konkurencji w branży transportowej

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń transportowych
na polu ochrony konkurencji

K_K05EP51

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu dotyczącego ochrony konkurencji w branży
transportowej

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

System prawa konkurencji. Organy ochrony konkurencji. Instrumenty prawne przeciwdziałania porozumieniom ograniczającym konkurencję.
Instrumenty prawne przeciwdziałania praktykom nadużywania pozycji dominującej. Instrumenty prawne przeciwdziałania antykonkurencyjnym
koncentracjom. Ochrona konkurencji przed niedozwoloną pomocą publiczną. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji.

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją dydaktyczną związaną z poruszaną tematyką.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Sprawdzian w terminach innych niż ostatnie zajęcia wg planu składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

ochrona środowiska w działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_28S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu w kontekście funkcjonowania
branży transportowej

K_W06EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy prawne
korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
związane z ochroną środowiska

K_W01
K_W02
K_W08

EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu ochrony środowiska w
branży transportowej

K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów pojawiających się w toku stosowania
przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego na gruncie
prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych związanych z
ochroną środowiska

K_U03EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych, społecznych i środowiskowych

K_K01EP51

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej w zakresie ochrony
środowiska

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zasady ogólne prawa ochrony środowiska i system prawa ochrony środowiska. Zasady ochrony przed emisjami. Transport materiałów
niebezpiecznych i postępowanie z odpadami w trakcie wykonywania transportu. Odpowiedzialność prawna za naruszenie obowiązków
środowiskowych.

Wykład prowadzony z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Analiza tekstów prawnych, orzecznictwa sądów
administracyjnych i poglądów doktrynyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie zajęć oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Sprawdzian ma formę testu, składającego się z 15 pytań (10 pytań na stwierdzenie prawdziwości twierdzenia, 5 pytań
na uzupełnienie twierdzenia). Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany
test umożliwia uzyskanie 15 punktów

 Zasady oceniania testu są następujące:
-15-14 pkt - bardzo dobry,
-13 pkt - dobry plus,
-12-11 pkt - dobry,
-10 pkt - dostateczny plus
-9-8 pkt - dostateczny,
poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Projekt ma charakter fakultatywny. Dotyczy rozszerzenia zagadnień realizowanych na wykładzie w aspekcie
praktycznym. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z projektu podwyższa ocenę z zaliczenia o jeden stopień.
Ocenę końcową stanowi ocena z testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia
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S Y L A B U S

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_24S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy przewozu na
gruncie polskiego i międzynarodowego prawa przewozowego, ich
specyfikę i tendencje rozwojowe

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
prawa cywilnego dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej
powiązane z problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej
stron umowy przewozu

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu odpowiedzialności
odszkodowawczej stron umowy przewozu.

K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w toku
stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego
dotyczących kwestii odpowiedzialności stron umowy przewozu na
gruncie prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych przez
właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej
interpretacji i prezentacji tych informacji

K_U03EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej. Unitarystyczny system odpowiedzialności
przewoźnika - istota, konsekwencje. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób.
Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za stan przesyłki i opóźnienie w przewozie (szkoda, związek czasowy z przewozem, rola związku
przyczynowego i winy przewoźnika). Koncepcje i rola winy prawie przewozowym. Przyczyny zwalniające od odpowiedzialności za stan przesyłki
i opóźnienie w przewozie. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów. Odpowiedzialność nadawcy przesyłki z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przewozu. Analiza przepisów art. 415, 429, 435 i 436 k.c. oraz 471 i 474 k.c.  w zakresie podstaw i przesłanek
odpowiedzialności odszkodowawczej. Analiza relacji przepisów art. 435 i 436 k.c. i  443 k.c. do  przepisów konwencji międzynarodowych
wprowadzających unitarystyczny system odpowiedzialności przewoźnika. Analiza postanowień art. 65 - 69 prawa przewozowego i
odpowiadających ich treściowo postanowień konwencji międzynarodowych pod kątem przesłanek odpowiedzialności przewoźnika i przyczyn
zwalniających od odpowiedzialności. Analiza przepisów dotyczących ułatwień dowodowych w procesie wykazywania przesłanek
odpowiedzialności i przyczyn zwalniających od odpowiedzialności. Omówienie orzecznictwa sądowego dotyczącego  odpowiedzialności
przewoźnika według ustawy - Prawo przewozowe, CMR, RU/CIM i konwencji montrealskiej dotyczących odpowiedzialności przewoźnika.

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny- test zawierający 20 pytań zamkniętych i otwartych.  Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt-3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań   zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_15S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje prawa turystycznego dotyczące zagadnień związanych z
odpowiedzialnością przedsiębiorców działających w branży
turystycznej, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
prawa turystycznego dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców
turystycznych powiązane z problematyką prawa cywilnego, w tym
prawa transportowego.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców
turystycznych.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z dochodzeniem roszczeń wobec przedsiębiorców
działających w branży turystycznej.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych

K_K03EP51

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
pełnienia ról zawodowych w branży turystycznej, z poszanowaniem
praw przysługujących podróżnym (praw klientów przedsiębiorców
działających w branży turystycznej)

K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Odpowiedzialność organizatora imprez turystycznych, przedsiębiorcy
ułatwiającego zawarcie umowy o powiązane usługi turystyczne. Odpowiedzialność agenta turystycznego. Odpowiedzialność dostawców usług
turystycznych (m.in. hotelarzy, przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, przewoźników). Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i
deliktowej przedsiębiorców turystycznych.

Konwersatorium w z analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie pisemnej. Trzy pytanie otwarte. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów 9.
0-4 pkt - 2; 5 pkt - 3; 6 pkt- 3,5; 7- pkt 4; 8 pkt -4,5; 9 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_9S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego, ustrój organów tworzących i
stosujących prawo oraz tendencje rozwojowe systemu prawnego. K_W01EP11

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawa. K_W01EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać
wykładni przepisów prawnych, w tym z zakresu prawa
transportowego.

K_U05EP31

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną  w celu
sprawnego posługiwania się systemami normatywnym, w
szczególności w zakresie ustalenia obowiązujących norm prawnych
znajdujących zastosowanie w określonych stanach faktycznych.

K_U04EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie prawa. Źródła prawa. Normatywna koncepcja źródeł prawa. Przekazywanie informacji o prawie. Treść aktu normatywnego. Ustrój
organów Unii Europejskiej. Prawo europejskie i jego źródła. System prawny a porządek prawny. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze.
Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa. Praworządność.

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metody
symulacyjneMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze;
student otrzymuje ocenę dobrą jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi konsekwencje
praktyczne;
student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeżeli poznał podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi
konsekwencje praktyczne w stopniu wykraczającym poza przeciętną wiedzę

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_4S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu  podstawowe
pojęcia i instytucje prawa i postępowania administracyjnego. K_W05EP11

Student zna i rozumie  podstawowe pojęcia i instytucje dotyczące
prawa komunikacji i łączności. K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
dotyczących prawnoadministracyjnych aspektów działalności
transportowej.

K_U05EP31

Student potrafi samodzielnie sporządzać pisma kierowane do
organów administracji dotyczące prawnoadministracyjnych
zagadnień związanych z  działalnością transportową i
ubezpieczeniową.

K_U06EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
dotyczącym prawa lub postępowania administracyjnego.

K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Kodeks postępowania administracyjnego - zasady ogólne. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania.
Wznowienie postępowania. Postępowanie uproszczone. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji. Źródła prawa administracyjnego,
krajowego i unijnego oraz dzienniki urzędowe. Prawne formy działania administracji publicznej. Ustrój administracji publicznej. Podziały
terytorialne państwa. Prawo komunikacji i łączności.

Wykłady oraz ćwiczenia z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Egzamin:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Kolokwium:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa
cywilnego K_W05EP11

Student zna i rozumie cele i przebieg postępowania cywilnego K_W09EP22

Student zna poglądy doktryny oraz wybrane orzecznictwo Sądu
Najwyższego z zakresu prawa i postępowania cywilnego. K_W05EP33

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
umów cywilnego w celu analizy złożonych problemów prawnych w
tym obszarze

K_U02EP41

Student potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się na
piśmie temat instytucji prawa i postępowania cywilnego oraz
uzasadniać swoje stanowiska dotyczące tych instytucji korzystając z
dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.

K_U06EP52

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych
w celu rozwiązywania problemów praktycznych.

K_U05EP83

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny - pojęcie i jego elementy (podmioty, przedmiot, prawa i
obowiązki). Zdarzenia cywilnoprawne. Czynności prawne. Forma czynności prawnych. Wadliwość czynności prawnych. Sposoby zawarcia
umowy. Przedstawicielstwo ustawowe. Pełnomocnictwo. Przedawnienie. Prawo rzeczowe - podstawowe pojęcia. Pojęcie własności. Własność a
posiadanie. Nabycie i utrata własności. Ochrona własności. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe. Pojęcie zobowiązania.
Struktura stosunku zobowiązaniowego. Wielość dłużników lub wierzycieli. Pojęcie i klasyfikacja świadczeń. Umowy jako źródło zobowiązań.
Czyny niedozwolone jako źródło zobowiązań. Pozostałe źródła zobowiązań. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania lub nienależytego
wykonania. Ogólna charakterystyka procedury cywilnej. Podmioty postępowania cywilnego. Przebieg postępowania cywilnego. Pojęcie i źródła
prawa cywilnego - aspekty praktyczne. Stosunek cywilnoprawny - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych.
Czynności prawne - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Podstawowe instytucje prawa rzeczowego - analiza
przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Podstawowe instytucje zobowiązań - analiza przepisów i orzecznictwa,
rozwiązywania stanów faktycznych. Praktyczne aspekty postępowania cywilnego.

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie pisemnego kolokwium , obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz
rozwiązanie kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0;
13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_7S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna warunki przestępności czynu, formy popełnienia
przestępstwa, zbiegi przepisów i przestępstw, treść znamion
przestępstw wykazujących ścisły związek z działalnością
transportową i ubezpieczeniową

K_W05
K_W08EP11

Student zna system kar i innych środków prawnokarnej reakcji na
instytucjonalnie stwierdzony fakt popełnienia przestępstwa

K_W05
K_W08EP22

Student zna naczelne zasady procesu karnego i jego strukturę K_W05
K_W08EP33

umiejętności

Student potrafi rozpoznawać warunki przestępności czynu, potrafi
dokonywać kwalifikacji konkretnego zachowania jako określonej
formy popełnienia przestępstwa, potrafi kształtować kwalifikację
prawną
czynu w przypadku zbiegu przepisów, potrafi wyodrębniać określone
postaci zbiegu przestępstw

K_U01
K_U04
K_U05
K_U08

EP41

Student potrafi odróżniać karę grożącą od kary możliwej do
wymierzenia

K_U04
K_U05EP52

Student potrafi wskazać przebieg postępowania karnego K_U05EP63

kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania
określonych problemów prawa i procesu karnego w oparciu o
aktualny stan wiedzy.

K_K03EP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia nauki o przestępstwie: elementy struktury przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność, karygodność, wina), okoliczności
dekompletujące strukturę przestępstwa (kontratypy, okoliczności wyłączające winę), formy popełnienia przestępstwa (stadialnych oraz tzw.
zjawiskowych), zbiegi przepisów i przestępstw, a także zagadnienia części szczególnej prawa karnego (określone typy przestępstw wykazujące
związek z działalnością transportową i ubezpieczeniową), a także analiza wybranych typów przestępstw wykazujących ścisły związek z
działalnością transportową i ubezpieczeniową. Zagadnienia nauki o karze: rodzaje kar (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności,
25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności), środki karne, środki probacyjne, środki zabezpieczające, dyrektywy sądowego
wymiaru kary, nadzwyczajny wymiar kary (nadzwyczajne złagodzenie kary oraz nadzwyczajne obostrzenie kary). Zasady procesu karnego i jego
przebieg.

Wykład interaktywny (z dialogiem ze studentami)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: zaliczenie na ocenę. Zaliczenie uzyskiwane na podstawie sprawdzianu,
podczas którego student odpowiada na trzy pytania. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana (ocena cząstkowa);
końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa jest: 1) oceną niedostateczną (2,0) -
przy średniej ocen cząstkowych poniżej 3.00 2) oceną dostateczną (3,0) - do średniej ocen cząstkowych 3.49 3) oceną
dostateczną plus (3,5) - do średniej ocen cząstkowych 3.99 4) oceną dobrą (4,0) - do średniej ocen cząstkowych 4.49
5) oceną dobrą plus (4,5) - do średniej ocen cząstkowych 4.99 6) oceną bardzo dobrą (5,0) - w przypadku średniej
ocen cząstkowych 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_10S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła prawa prywatnego
międzynarodowego: krajowe, unijne i międzynarodowe. K_W01

K_W03EP11

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe instytucje prawa
prywatnego międzynarodowego.

K_W01
K_W04EP22

umiejętności

Potrafi odnaleźć właściwy akt normatywny z zakresu prawa
prywatnego międzynarodowego oraz zrekonstruować normy
kolizyjne z przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.

K_U01
K_U02
K_U04

EP31

Student potrafi oznaczyć i wskazać prawo właściwe dla stosunków z
zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym
obszarem prawnym.

K_U03
K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej.

K_K06EP51

Jest gotów dyskutować, prezentować i uzasadniać swoje poglądy na
temat interpretacji norm prawa międzynarodowego prywatnego. K_K02EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Przepisy wymuszające swoje
zastosowanie. Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym - kolizyjnoprawny wybór prawa właściwego, materialnoprawne
wskazanie. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych. Analiza łączników stosowanych w ppm. Subokreślnik temporalny. Klauzula porządku
publicznego. Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego. Odesłanie. Wyłączenie odesłania. Kwestia wstępna. Niejednolite prawo. Obejście
prawa. Zmiana statutu. Przepisy szczegółowe ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Osoby fizyczne i prawne. Jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Czynności prawne. Forma czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Prawo rzeczowe, posiadanie (ustawa
PPM). Zobowiązania umowne. Rozporządzenie Rzym I. Wybór prawa i inne łączniki w umowach przewozu. Konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Zobowiązania pozaumowne. Rozporządzenie Rzym II. Konwencja o prawie
właściwym dla wypadków drogowych. Pojęcie i źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej - kazusy, Analiza orzecznictwa SN. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w świetle rozporządzenia
Rzym I. Umowa przewozu w świetle rozporządzenia Rzym I. Prawo o właściwe dla zobowiązań pozaumownych w świetle rozporządzenia Rzym
II. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych. Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego (Konwencja o
umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych).

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Analiza kazusów połączona z dyskusją.
Ćwiczenia: praca w grupach,  rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3).
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S Y L A B U S

podstawy prawa międzynarodowego publicznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_8S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student charakteryzuje prawo międzynarodowe publiczne,
wymieniając i opisując jego cechy. Student wymienia i
charakteryzuje podmioty prawa międzynarodowego.

K_W01
K_W03EP11

Student definiuje umowę międzynarodową, objaśnia jej strukturę i
znaczenie poszczególnych postanowień, identyfikuje rodzaje umów. K_W01

K_W08EP22

umiejętności

Student analizuje podstawowe konwencje międzynarodowe i potrafi
na ich podstawie wnioskować o prawach i obowiązkach państw i
podmiotów niepaństwowych międzynarodowego publicznego.

K_U01
K_U02
K_U04

EP31

Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania podmiotów są
legalne) proste stany faktyczne w kontekście obowiązującego prawa
międzynarodowego publicznego.

K_U03
K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej.

K_K06EP51

Student jest gotów do pracy w zespole nad rozstrzygnięciem
prostych stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące normy
prawa międzynarodowego.

K_K02EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Prawo międzynarodowe - definicja i zagadnienia wprowadzające Cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego publicznego. Charakterystyka międzynarodowego sądownictwa. Źródła prawa międzynarodowego publicznego: - zwyczaj, -
umowy międzynarodowe, - uchwały
organizacji międzynarodowych, - ogólne zasady prawa. Środki pomocnicze do ustalenia źródeł prawa międzynarodowego: - doktryna, -
judykatura. Prawo traktatów: zagadnienia wprowadzające, etapy zawierania umów międzynarodowych, budowa umowy międzynarodowej,
instytucje prawa traktatów. Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja podmiotów prawa
międzynarodowego. Katalog podmiotów w prawie międzynarodowym publicznym: - państwa, - organizacje międzynarodowe, - Stolica
Apostolska, - Zakon Kawalerów Maltańskich, - powstańcy i strony wojujące, - osoby fizyczne i prawne.
. Zasady współdziałania i ponoszenia odpowiedzialności przez państwa.  Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym. Sposoby
rozwiązywania sporów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego sądownictwa. Relacje między prawem
krajowym a prawem międzynarodowym. Źródła prawa międzynarodowego. Instytucje prawa traktatów: teoria i praktyka. Odpowiedzialność
międzynarodowa państw. Sądownictwo międzynarodowe.

praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnychMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3)
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S Y L A B U S

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_10S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, specyfikę i rodzaje
tych ubezpieczeń oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji ubezpieczeń gospodarczych oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne
uwarunkowania działalności ubezpieczeń gospodarczych K_W10EP33

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń gospodarczych K_U01EP41

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów dotyczących ubezpieczeń gospodarczych,
poprzez właściwy wybór informacji dotyczących tych ubezpieczeń,
dokonywanie ich oceny i krytycznej analizy.

K_U03EP52

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne, owu oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu rozwiązywania
problemów praktycznych powstających na tle ubezpieczeń
gospodarczych.

K_U05EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K03EP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń; Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń. Organizacja ubezpieczeń w Polsce; Nadzór ubezpieczeniowy;
Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Umowa ubezpieczenia - ogólna charakterystyka. Uczestnicy stosunku ubezpieczenia (ubezpieczyciel,
ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony). Zawarcie umowy ubezpieczenia; Ogólne warunki ubezpieczeń. Istotne warunki umowy
ubezpieczenia (przedmiot ubezpieczenia, wypadek ubezpieczeniowy, składka, świadczenie ubezpieczeniowe). Treść stosunku ubezpieczenia.
Likwidacja szkody. Regres ubezpieczeniowy (subrogacja). Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia
. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych. Warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i dystrybucji
ubezpieczeń. Podstawowe pojęcia z zakresu umowy ubezpieczenia : wypadek ubezpieczeniowy, składka ubezpieczeniowa, świadczenie
ubezpieczeniowe, franszyza, udział własny, suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna. subrogacja. Ogólne warunki ubezpieczeń - istota, warunki
związania stron, zasady wykładni; analiza orzecznictwa dotyczącego owu. Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz osoby trzeciej. Obowiązki
ubezpieczającego w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego - analiza orzecznictwa. Obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji
szkody - analiza orzecznictwa.

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny-test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_23S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawne
dotyczące podstaw prawnych korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_W03
K_W09
K_W10

EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i
orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych związanych z
korzystaniem ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_W02EP22

Student zna relacje między unormowaniami dotyczącymi korzystania
ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_W01

K_W08EP33

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa w odniesieniu do
regulacji związanych z korzystaniem ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_U01EP41

Student potrafi stosować wiedzę z zakresu korzystania ze środków
transportu i infrastruktury transportowej przy rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych, z wykorzystaniem dorobku
orzecznictwa i poglądów doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

EP52

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z korzystaniem ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP71

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu

K_K01
K_K02
K_K04

EP82

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych związanych z korzystaniem ze środków
transportu i infrastruktury transportowej

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Umowy najmu i umowa leasingu jako podstawa korzystania ze środków transportu. Umowa czarterowa jako podstawa korzystania ze środków
transportu. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie lądowym. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie morskim. Zasady
korzystania z infrastruktury w transporcie lotniczym.

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego, jego specyfikę i zasady
stosowania oraz główne tendencje rozwojowe dotyczące prawa
bilansowego i podstaw rachunkowości.

K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji prawa transportowego i ubezpieczeń
transportowych oraz prawa bilansowego i podstaw rachunkowości
oraz ich historyczną ewolucję.

K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu oraz prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości w kontekście funkcjonowania branży transportowej i
ubezpieczeń transportowych

K_W06EP33

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe  dotyczące  prawa bilansowego oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej; potrafi samodzielnie
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z zakresu prawa bilansowego i podstaw rachunkowości

K_U05EP41

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób z
zakresu podstaw rachunkowości i prawa bilansowego.

K_U10EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i ubezpieczeń transportowych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych
dotyczących podstaw rachunkowości i prawa bilansowego

K_K01EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
z zakresu prawa bilansowego  i podstaw rachunkowości K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Definicja rachunkowości i prawa bilansowego. Zasady, funkcje, podstawowe definicje z zakresu rachunkowości. Charakterystyka bilansu i
rachunku zysków i strat. Sprawozdawczość finansowa. Ewidencja i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych. Prowadzenie ksiąg
rachunkowych. Wybrane kategorie ekonomiczne w świetle prawa bilansowego i  podatkowego. Analityczna funkcja rachunkowości (analiza
finansowa a rachunkowość).

Wykład problemowy z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest otrzymanie co najmniej 1,5 pkt z kolokwium, składającego się z trzech
pytań

Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów: 1.5-1.75 pkt - dst
2,0 pkt - dst+
2,25-2.5 pkt - db
2,75 pkt - db+
3,0 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_14S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia  technologiczne
dotyczące transportu

K_W06
K_W09EP11

Student charakteryzuje i opisuje zasady gospodarowania czynnikami
produkcji w przedsiębiorstwach sektora TSL oraz orientuje się w
sytuacji w zakresie organizacji, funkcjonowania i kierunków rozwoju
przedsiębiorstw w infrastrukturze w ujęciu gałęziowym, jak i w
zakresie realizacji przewozów po przekształceniach po roku  1990
jak i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

K_W06
K_W09EP22

umiejętności

Student w zespołach projektowych potrafi przygotować
przykłady/rozwiązania rozwiązuje dotyczące funkcjonowania
transportu, oraz prawidłowo analizuje ich zmiany i wyprowadza
wnioski co do ich przyczyn.

K_U02EP31

Student potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi
osobami w ramach prac zespołowych K_U11EP52

kompetencje społeczne Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawowe zagadnienie z zakresu infrastruktury, jej rodzajów, definicji, cech specyficznych, roli w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Kształtowanie się i rola infrastruktury transportowej (punktowej i liniowej) i jej przykłady w ujęciu gałęziowym. Magazyny i ich rodzaje jako
element rynku TSL. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury. Proces przewozowy, transportowy, logistyczny, zakres
definicje i relacje pomiędzy nimi. Potrzeby transportowe i ich źródła oraz specyfika. Suprastruktura transportu w ujęciu gałęziowym.
Technologie intermodalne (kontenery, przewozy Ro-La, przewozy bimodalne). Taryfa jako narzędzie kształtowania ceny. Wskaźniki techniczno-
ekonomiczne w sektorze przedsiębiorstw TSL-przykłady wykorzystania w praktyce gospodarczej. Czynnik ludzki jako determinanta
funkcjonowania sektora TSL.

Wykłady - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach przez studentów, dyskusja
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium
wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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Liczba punktów ECTS 2

Oceną z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium i projektu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_7S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje dotyczące postępowania dowodowego w sprawach
transportowych związanych z transportem krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania oraz ich
główne tendencje rozwojowe.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
postępowania cywilnego powiązane z problematyka prawa
transportowego.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadana wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu postępowania
dowodowego w sprawach transportowych.

K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedze teoretyczna w celu pozyskiwania i
zabezpieczania dowodów w sprawach transportowych i korzystania z
ułatwień dowodowych w tych sprawach. K_U03EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne oraz
wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego w
sprawach transportowych.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu, z uwzględnieniem
odpowiedniego zabezpieczania i gromadzenia dowodów w sprawach
transportowych.

K_K01EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólna zasada ciężaru dowodu a ułatwienia dowodowe w sprawach transportowych. List przewozowy jako dowód prima facie. Ciężar dowodu
na fakt istnienia przesłanek odpowiedzialności przewoźnika. Protokół o stanie przesyłki - istota, treść, funkcja. Rola rzeczoznawców i komisarzy
awaryjnych w sprawach transportowych i ubezpieczeń transportowych. System domniemań na korzyść przewoźnika w krajowym i
międzynarodowym prawie przewozowym. Deklaracja wartości przesyłki i szczególnego interesu w dostawie, funkcja dowodowa.

Konwersatorium z analizą aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, łącznie 20 pytań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt-
2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt -4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_4S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach transportowych K_W05EP11

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w toku
stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego
(krajowego i międzynarodowego) w drodze wyboru alternatywnych
metod rozwiązania sporów

K_U03EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania w ramach działalności
gospodarczej w zakresie transportu, decyzji o wyborze
alternatywnych metod rozstrzygania sporów, uwzględniając
zmieniające się potrzeby gospodarcze i społeczne

K_K01EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Geneza pozasądowego rozwiązywania sporów. Mediacja - rodzaje, cechy, przebieg. Mediatorzy. Arbitraż - rodzaje, cechy, przebieg
postępowania. Arbitrzy. Inne formy ADR.

Konwersatorium - przedstawienie zagadnień problemowych z dyskusją.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-
16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące
międzynarodowej umowy sprzedaży towarów powiązane z
problematyką prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych. K_W05EP11

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów pojawiających się na tle międzynarodowej
umowy sprzedaży towarów, dokonywać interpretacji postanowień
konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.

K_U03EP21

kompetencje społeczne
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Źródła prawa w zakresie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Zakres zastosowania i zakres regulacji konwencji wiedeńskiej o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ustalenie prawa właściwego dla kwestii nieuregulowanych w konwencji wiedeńskiej o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ogólne zasady wykładni i stosowania konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów. Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Ważność umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Prawa i
obowiązki stron przy wykonywaniu umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Warunki przewozu produktów, pokrycie kosztów transportu i
ubezpieczenia oraz  przeniesienie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów według Incoterms 2020. Konsekwencje naruszenia
umowy przez strony umowy międzynarodowej sprzedaży towarów.

Konwersatorium z analizą tekstu prawnego i orzecznictwa wraz z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny, składający się z trzech otwartych pytań. Za każdą poprawną odpowiedź student może otrzymać
3 punkty. 0-4 pkt. - 2; 5 pkt. - 3; 6 pkt - 3,5; 7 pkt. - 4; 8 pkt. - 4,5; 9 pkt. - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu pisemnego i z projektu.
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Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

prawo celne
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_7S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego z zakresu prawa celnego, jego
specyfikę i zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu i prawa celnego w kontekście
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń transportowych K_W06EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe z zakresu prawa celnego oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prowadzeniem działalności
transportowej; potrafi samodzielnie formułować i testować hipotezy
związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa
celnego

K_U05
K_U10EP31

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób
dotyczący prawa celnego

K_U10EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i ubezpieczeń transportowych i prawa celnego, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb gospodarczych i
społecznych

K_K01EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
w zakresie prawa celnego K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

 Podstawowe zagadnienia prawa celnego (m. in. źródła, przedmiot, miejsce w systemie prawa publicznego, zasady, funkcje, rodzaje barier
handlowych - taryfowe, parataryfowe, pozataryfowe). Geneza i rys historyczny prawa celnego, podstawowe pojęcia prawa celnego (m. in. cło,
cło a podatek i opłata). Etapy integracji gospodarczej. Podstawowe instytucje prawa celnego (m.in. pochodzenie towaru, jego wartość celna,
taryfa celna, dług celny i dłużnik celny). Wprowadzenie towaru na unijny obszar celny. Procedury celne (przywozowe i wywozowe).
Antydumping i postępowanie antydumpingowe.

Wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną literaturą, analiza
wybranych orzeczeń sądowychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2
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Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy pisemnej. Za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) można
otrzymać po 10 pkt.

Ocena końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

prawo finansowe w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_25S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego,  w tym prawa finansowego w
transporcie, jego specyfikę i zasady stosowania oraz główne
tendencje rozwojowe

K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji prawa transportowego i ubezpieczeń
transportowych oraz prawa finansowego w transporcie oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu,  prawa finansowego w transporcie
w kontekście funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych

K_W06EP33

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu, prawa finansowego w transporcie
w kontekście funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych

K_W06EP44

umiejętności
Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces uczenia się
innych osób z zakresu prawa finansowego w transporcie

K_U10EP51

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i ubezpieczeń transportowych, prawa
finansowego w transporcie,  z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb gospodarczych i społecznych

K_K01EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
w zakresie prawa finansowego w transporcie K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie, istota, przedmiot, zakres prawa finansowego i podatkowego. Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu prawa finansowego i
podatkowego. Podatkowe aspekty działalności transportowej. Finansowanie publicznej działalności transportowej, w tym, z zakresu
użyteczności publicznej, kolejowej. Źródła finansowania, w tym fundusze unijne, dostępne dla przedsiębiorstw transportowych. Finansowe
aspekty polityki transportowej państwa. Praktyczne aspekty podatkowe działalności przedsiębiorstwa transportowego.

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.
Ćwiczenia: praca w grupach z aktywnym udziałem studentów, praca własna z zalecaną literaturą, analiza wybranych
orzeczeń sądowych, praca dokumentami celno-skarbowymi, praca w grupach.

Metody kształcenia

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt; 1,5-1,75 -
dst; 2,0 pkt - dst+; 2,25-2,5 pkt -db; 2,75 pkt - db+; 3,0 pkt-bdb.

Ćwiczenia: prezentacja: za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) po 10 pkt; 28-30- pkt -
bdb; 25-27 pkt - db+; 22-24 pkt - db; 19-21 pkt - dst+; 16-18 pkt - dst; 15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej: wykład - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,7 pkt,
ćwiczenia - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.
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S Y L A B U S

prawo morskie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_6S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu prawa morskiego, ich specyfikę i zasady
stosowania.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady prawa
morskiego, w szczególności jego źródła, podmioty i przedmiot i
związki tego prawa z problematyką prawa transportowego.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu prawa morskiego.

K_U01EP31

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
morskiego w celu rozwiązywania problemów praktycznych
pojawiających się w tym obszarze.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i miejsce prawa morskiego w systemie prawa. Źródła prawa morskiego. Organy państwowej administracji morskiej. Statek morski jako
przedmiot regulacji prawa morskiego. Armator, kapitan i załoga statku morskiego. Umowa przewozu ładunku morzem. Umowa przewozu
pasażera morzem. Czarter na czas i bare boat charter. Ratownictwo morskie. Instytucje prawne związane z wypadkami morskimi.

Wykład z wykorzystaniem analizy aktów prawnych.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Forma pisemna. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

1/1



S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

prawo obrotu portowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_14S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawne
dotyczące funkcjonowania portów i przystani morskich

K_W03
K_W07EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu umowy zawierane w
związku z obrotem portowym K_W03EP22

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy zawierane w
związku z obrotem portowym K_U03EP31

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawy prawne działalności portów i przystani morskich. Gospodarka nieruchomościami w portach morskich. Opłaty portowe. Cechy i
rodzaje usług portowych. Umowa agencji morskiej. Umowa maklerska. Umowa przeładunku. Usługi pilotowe. Praktyki i zasady współpracy
uczestników obrotu portowego.

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszana tematykaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 12  pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze  sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt- 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

1/1



S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

prawo pocztowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_5S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące działalności
pocztowej

K_W03
K_W07EP11

Student zna i rozumie umowy zawierane w związku z działalnością
pocztową K_W03EP22

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy zawierane w
związku z działalnością pocztową K_U03EP31

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Źródła prawa pocztowego. Podstawowe pojęcia w prawie pocztowym
. Uprawnienie do wykonywania usług pocztowych. Świadczenie usług pocztowych
. Usługi powszechne. Odpowiedzialność operatora pocztowego.

Konwersatorium z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12  pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi
20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

1/1



S Y L A B U S

prawo przedsiębiorców
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_5S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia działalności
gospodarczej, przedsiębiorcy oraz zasady ewidencjonowania i
rejestrowania przedsiębiorców

K_W11EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady organizacji i
funkcjonowania spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz innego
typu przedsiębiorców

K_W11EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
przedsiębiorców w celu analizy złożonych problemów prawnych w
tym obszarze

K_U02EP31

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty dotyczące prawa
przedsiębiorców K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03EP71

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Firma i prokura. Centralna Ewidencja
Działalności Gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy. Spółka cywilna i handlowe spółki osobowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy - aspekty praktyczne. Spółka cywilna - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych. Handlowe spółki osobowe - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna - analiza
przepisów i orzecznictwa, rozwiązywanie stanów faktycznych.

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 70

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

2/2



S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

prawo turystyczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie obowiązujące regulacje prawa turystycznego,
ich specyfikę i zasady stosowania. K_W04EP11

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa turystycznego
powiązane z problematyką prawa transportowego w zakresie
przewozu osób i bagażu.

K_W05EP22

Student zna i rozumie organizację oraz funkcjonowanie podmiotów
związanych z branżą turystyczną i ich powiązania z podmiotami z
branży transportowej.

K_W07EP33

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu prawa turystycznego K_U01EP41

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem działalności turystycznej

K_U05EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych

K_K03EP61

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów z
zakresu szeroko rozumianego prawa turystycznego, uwzględniając
aspekty prawne i ekonomiczne

K_K06EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Źródła prawa w turystyce. Podstawowe pojęcia zakresu prawa turystycznego. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności w turystyce
(organizatorzy imprez turystycznych,
agenci turystyczni, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, hotelarze). Umowy w działalności turystycznej (w szczególności o udział w
imprezie turystycznej, pilotażowa,
przewodnicka, hotelowa, timeshare). Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych w działalności
turystycznej. Ochrona podróżnego przed niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych, TFG. Ubezpieczenia w turystyce.

Konwersatorium z wykorzystaniem analizy aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny - test zawierający 20  pytań zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.
0-11 pkt -2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt- 5

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

prawo zatrudnienia w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_18S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi scharakteryzować podstawowe instytucje  prawa
pracy. K_W05EP11

Student zna możliwości zatrudnienia w transporcie K_W05EP22

Student zna specyfikę zatrudnienia w transporcie K_W05EP33

umiejętności

Student odróżnia pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia. K_U03EP41

Student umie zastosować poszczególne instytucje prawa pracy do
zatrudnienia w transporcie. K_U03EP52

Student potrafi formułować podstawowe dokumenty związane z
zatrudnieniem w transporcie. K_U06EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K07EP71

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
zatrudnienia w  branży transportowej.

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy. Formułowanie umów o pracę. Zakończenie zatrudnienia. Kształtowanie wynagrodzenia.
Zatrudnienie cudzoziemców - procedury. Kształtowanie czasu pracy. BHP w transporcie - analiza przypadków. Zbiorowe prawo pracy - analiza
przypadków. Źródła i zasady prawa pracy. Formy zatrudnienia w transporcie. Odrębności funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy w
transporcie. Wynagrodzenie w transporcie. Czas pracy w transporcie. BHP w transporcie. Zatrudnienie cudzoziemców. Podstawy zbiorowego
prawa pracy.

1. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
2. Metoda aktywizująca (analiza przepisów, orzecznictwa).
3. Prezentacja multimedialna.
4. Analiza tekstów z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z egzaminu.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z kolokwium.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu
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S Y L A B U S

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_15S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu publicznoprawne
regulacje prawa transportowego na gruncie prawa krajowego i
międzynarodowego

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy prawne
korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_W11EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień
z zakresu prawa transportowego

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem działalności transportowej

K_U06EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach związanych z funkcjonowaniem branży
transportowej i przyjmowania w nich różnych ról oraz do
porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie

K_K02EP51

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu drogowego. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu
kolejowego. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu śródlądowymi drogami wodnymi. Praktyczne zagadnienia
publicznoprawnej regulacji transportu lotniczego. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji działalności pocztowej. Źródła
publicznoprawnych regulacji działalności transportowej. Publicznoprawna regulacja transportu drogowego. Publicznoprawna regulacja
transportu kolejowego. Publicznoprawna regulacja transportu śródlądowymi drogami wodnymi. Publicznoprawna regulacja transportu
lotniczego. Publicznoprawna regulacja działalności pocztowej.

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów z egzaminu (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

Egzamin w sesji poprawkowej lub poza sesją egzaminacyjną składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zaliczenie ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, obecności oraz kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium składa się z 10 pytań testowych (po 1 pkt za każde pytanie, max. 10 pkt). Ocena z kolokwium ustalana jest
na podstawie uzyskanych punktów:
0-5 - niedostateczna
6 - dostateczna
7 - dostateczna plus
8 - dobra
9 - dobra plus
10 - bardzo dobra

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu, przy czym student, który uzyska ocenę pozytywną z egzaminu
oraz ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń ma prawo do tzw. premii, tj. podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu,
odpowiednio, z oceny dostatecznej do oceny dostatecznej plus, z oceny dostatecznej plus do oceny dobrej, z oceny
dobrej do oceny dobrej plus, z oceny dobrej plus do oceny bardzo dobrej.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_9S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Der Student kennt und versteht die geltenden Vorschriften im
Bereich des Rechtsschutzes von Passagieren, die sich aus dem EU-
Recht ergeben, sowie deren Besonderheiten und Anwendungsregeln
genau.

K_W03EP11

umiejętności

Der Student ist in der Lage, seine Kenntnisse anzuwenden, um die
Regeln des logischen Denkens bei der Auslegung und Klärung
komplexer Fragen im Bereich des Rechtsschutzes von Passagieren,
die sich aus dem EU-Recht ergeben, korrekt anzuwenden.

K_U01EP21

Der Student ist in der Lage, Rechtstexte zu analysieren und zu
interpretieren und die Rechtsprechung nationaler und ausländischer
Gerichte zu nutzen, um praktische Probleme im Zusammenhang mit
dem rechtlichen Schutz von Passagieren, die sich aus
Transportverträgen ergeben, zu lösen.

K_U05EP32

kompetencje społeczne

Der Student ist bereit, sein Wissen kritisch zu beurteilen, die
Bedeutung des Wissens bei der Lösung praktischer Probleme zu
erkennen und bei Schwierigkeiten bei der selbständigen
Problemlösung Experten hinzuzuziehen.

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Der Zweig- und Multicentercharakter der Rechtsquellen im Bereich des Insassenschutzes; die Interaktion zwischen Rechtsakten verschiedener
Rechtssysteme (EU-Recht, internationale Übereinkommen, nationales Recht); der Umfang des Schutzes. Rechte der Passagiere bei
Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung des Transportmittels, Analyse der Rechtsprechung. Passagierrechte im Falle von
Personenschäden an Passagieren, Analyse der Rechtsprechung. Rechte der Passagiere bei Gepäckschäden. Schutz von behinderten
Passagieren und Passagieren mit eingeschränkter Mobilität. Entschädigungsleistung für Passagiere, Analyse der Rechtsprechung.

Präsentation und Analyse von Rechtsakten und Rechtsprechung zum Schutz der Fahrgastrechte bei den
verschiedenen Verkehrsträgern, verbunden mit einer Diskussion.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Schriftliche Kolloquium bestehend aus 3 offenen Fragen. Die Studenten können für jede Frage maximal 3 Punkte
erhalten. 2 - 0-4 Punkte; 3 - 5 Punkte (die Arbeit erfüllt die Mindestkriterien); 3,5 - 6 Punkte (zufriedenstellend, aber mit
erheblichen Lücken), 4 - 7 Punkte (solide Arbeit mit auffälligen Fehlern); 4,5 - 8 Punkte (über dem durchschnittlichen
Standard - mit einigen Fehlern); 5 - 9 Punkte (erschöpfende Arbeit ohne Fehler).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Die Note des Faches ist 100% der Note des Kolloquiums.
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S Y L A B U S

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_37S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 -
język polski, semestr: 4 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
1, 2 2, 3, 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zasady
funkcjonowania gospodarki, normatywne, ekonomiczne, etyczne i
praktyczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w branży transportowej w kraju oraz w kontaktach
gospodarczych z zagranicą, z uwzględnieniem jej różnych form
prawnych i organizacyjnych w zakresie problematyki pracy
dyplomowej

K_W09EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej
z prawem transportowym i ubezpieczeń transportowych, w tym
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W10EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
prawa cywilnego, administracyjnego i karnego powiązane z
problematyką prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych,
w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W05EP33

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa, poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z
zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych, potrafi
samodzielnie formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_U01
K_U02
K_U05

EP41

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się K_U10EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, w
zakresie przygotowywanej pracy dyplomowej

K_K03EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania, syntetyzowania, abstrahowania, porównywania,
uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych z obszaru
prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych. Etyka w badaniach naukowych. Bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie
badań prowadzonych przez seminarzystów. Kontrola postępów pracy. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego.
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Przygotowanie pracy dyplomowej: ustalenie zainteresowań naukowych studentów, wybór tematu,
praca nad planem pracy. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN, zasobów
bibliotek cyfrowych, katalogów on-line, stron internetowych instytucji naukowych, gospodarczych i politycznych. Bieżąca informacja prawna i
bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez seminarzystów. Kontrola postępów pracy. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe
wymagania formalne i edytorski. Styl i język pracy. Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów
zamieszczanych w pracy dyplomowej.

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. analiza tekstów prawnych, stanowiska judykatury i
doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 2, 3 i 4 semestrze. Zaliczenie semestru 2 i 3 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora (np. referat, przedstawienie fragmentu pracy). Zaliczenie semestru 4 - na podstawie  złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny uzyskanej z zaliczenia.
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S Y L A B U S

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_38S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania
działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiówEP11

umiejętności
Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyceEP21

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjneEP42

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i
otoczenia, w tym przestrzega zasady bezpieczeństwaEP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Regulacje prawne:
- Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej,
- Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.
. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i zajęciach terenowych:
- Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)
. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki pierwszej pomocy. Podstawy prawne w zakresie
ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie
pożaru i innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - prowadzenie
resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO).

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP - uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP -uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

1/1



S Y L A B U S

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_3S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

EP11

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.EP22

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.EP33

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

EP44

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

EP51

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.EP62

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

EP73

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

EP81

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz
danych. Polska
Bibliografia Prawnicza.

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.

2/2



S Y L A B U S

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ2362_1S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi chmurowych
Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz uczelni.EP11

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćEP22

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowejEP33

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnegoEP41

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z wykładowcą i
pracownikami uczelniEP52

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i przystąpić
prawidłowo do egzaminu/zaliczenia onlineEP63

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi studentami
i wykładowcami w trybie pracy zdalnejEP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Obsługa platformy e-learningowej. Komunikacja elektroniczna na uczelni.

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

1/1



S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

tendencje rozwojowe legislacji morskiej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_20S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Student zna i rozumie tendencje rozwojowe legislacji morskiej K_W03EP11

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu prawa morskiego K_U01EP21

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych dotyczących prawa morskiego

K_K03EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia ogólne dotyczące legislacji morskiej. Zachowawcze tendencje prawa morskiego i zmniejszenie się znaczenia niektórych instytucji
prawa morskiego. Rola organizacji międzynarodowych w tworzeniu prawa morskiego
. Niebezpieczeństwa żeglugi morskiej i rozwój techniki a prawo morskie. Unifikacja prawa dotyczącego przewozu ładunku - Reguły
Rotterdamskie i ich perspektywy. Tendencje rozwojowe dotyczące ochrony praw pasażerów w żegludze morskiej.

Konwersatorium; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Jedno pytanie otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 5 pkt: 2 pkt - 2,0; 3 pkt - 3,0;
3,5 pkt - 3,5; 4 pkt - 4,0; 4,5 pkt - 4,5; 5 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

ubezpieczenia komunikacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_33S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, specyfikę i
rodzaje tych ubezpieczeń oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych,
poprzez właściwy wybór informacji dotyczących tych ubezpieczeń,
dokonywanie ich oceny i krytycznej analizy.

K_U03EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne, owu oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu rozwiązywania
problemów praktycznych powstających na tle ubezpieczeń
komunikacyjnych.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K03EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych. Źródła prawa dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie Autocasco i Car Assistance. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Zakres
odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Likwidacja szkody przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia auto casco i car assistance  wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Krytyczna analiza orzecznictwa sadowego
dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład -  sprawdzian pisemny składający się z trzech pytań otwartych, za każdą odpowiedź można otrzymać od 0 do
1
pkt.
Ćwiczenia - kolokwium pisemne, test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych, obejmujący materię z wykładu i
ćwiczeń. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt-3,5; 15-16 pkt
4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z wykładu.
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S Y L A B U S

ubezpieczenia transportowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_32S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ubezpieczeń transportowych, specyfikę i rodzaje
tych ubezpieczeń oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji ubezpieczeń transportowych oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń transportowych. K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów dotyczących ubezpieczeń transportowych w
przewozie krajowym i międzynarodowym, poprzez właściwy wybór
informacji dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie ich oceny i
krytycznej analizy.

K_U03EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne, owu oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych w
celu rozwiązywania problemów praktycznych powstających na tle
ubezpieczeń transportowych

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K03EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń transportowych. Ubezpieczenia transportowe a ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora (istota, zakres ubezpieczenia, typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy
ubezpieczenia, likwidacja szkody). Ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika. Ubezpieczenie ładunku w transporcie (istota, rodzaje
polis, zakres ubezpieczenia, gestia transportowa, typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy ubezpieczenia). Likwidacja szkód w
przewożonych przesyłkach. Obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody. Ubezpieczenia morskie- ogólna charakterystyka,
specyficzne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń morskich. Ubezpieczenia lotnicze (ogólna charakterystyka ubezpieczeń lotniczych). Analiza
porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych
odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza orzecznictwa. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika
wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem przyczyn zwalniających ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Analiza orzecznictwa. Analiza
porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia zdolności finansowej przewoźnika wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem warunków
uzyskania świadczenia od zakładu ubezpieczeń. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo"
wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza orzecznictwa. Analiza
porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo" wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem wyłączeń
odpowiedzialności przewoźnika. Analiza orzecznictwa. Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie kosztów
leczenia za granicą - porównanie warunków. Analiza orzecznictwa.

Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją., Wykład: Wykład problemowy.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

umowy transportowe w prawie państw obcych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_11S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie regulacje prawne państw obcych dotyczące
umów transportowych K_W03EP11

umiejętności

Student potrafi interpretować umowy transportowe poddane
reżimowi państw obcych K_U03EP21

Student potrafi kierować pracą zespołu rozwiązując zadania
dotyczące umów transportowych w prawie państw obcych K_U11EP42

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

K_K03EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Uwagi ogólne o obcych systemach prawnych. Prawo kolizyjne dotyczące umowy przewozu. Umowy transportowe w prawie niemieckim. Umowy
transportowe w prawie francuskim. Umowy transportowe w prawie holenderskim. Umowy transportowe w prawie państw skandynawskich.

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania z kolokwium wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i oceny z projektu.
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S Y L A B U S

umowy w obrocie gospodarczym
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_8S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcie umowy
gospodarczej (handlowej), zasady zawierania takich umów i ich
wykładni

K_W05EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulację
podstawowych umów gospodarczych K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
umów gospodarczych w celu analizy złożonych problemów
prawnych w tym obszarze

K_U02EP31

Student potrafi analizować treść umów gospodarczych oraz
konstruować takie umowy K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Umowy gospodarcze-pojęcie, ogólne zasady prawa umów, klasyfikacja umów. Wykonanie zobowiązań wynikających z umów w obrocie
gospodarczym i skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Umowa sprzedaży. Umowa zlecenia i umowa o dzieło. Umowa agencyjna
i umowa komisu. Umowa przechowania i umowa składu. Umowa factoringu. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka,
kredyt). Umowy gospodarcze- zagadnienia ogólne-aspekty praktyczne (konstruowanie umów, wykładnia umów, wzorce umowne). Umowa
sprzedaży-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Umowa zlecenia i umowa o dzieło-analiza przepisów i
orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Umowa agencyjna i umowa komisu-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych. Umowa przechowania i umowa składu-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Umowy w obrocie
bankowym (rachunek bankowy, pożyczka, kredyt)-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych.

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu - test zawierający  12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 otwarte
(po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt -
3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_13S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu unormowania prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz ich specyfikę w
kontekście branży transportowej

K_W01
K_W07
K_W09
K_W10

EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i
orzecznictwa dotyczące zagadnień prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego odnoszących się do branży transportowej K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego oraz stosowania odpowiednich regulacji w
odniesieniu do podmiotów z branży TSL

K_U01EP31

Student potrafi poszukiwać rozwiązań problemów pojawiających się
podczas prowadzenia postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorcy transportowego lub z
jego udziałem

K_U02
K_U04EP42

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym K_U07EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP61

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu, przy uwzględnieniu ryzyk wynikających z regulacji prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego

K_K01
K_K02
K_K04

EP72

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych dotyczących upadłości i
restrukturyzacji przedsiębiorcy transportowego

K_K03EP83

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólna charakterystyka prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w kontekście funkcjonowania branży transportowej. Podstawy
ogłoszenia upadłości i rozpoczęcia restrukturyzacji oraz ich skutki, postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji.
Skutki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w odniesieniu do przedsiębiorcy transportowego. Podmioty
postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Przebieg postępowania upadłościowego. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.
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S Y L A B U S

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_22S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ustalania wysokości odszkodowania w prawie
przewozowym krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę i zasady
stosowania oraz ich główne tendencje rozwojowe

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
naprawienia szkody na gruncie prawa cywilnego powiązane z
problematyką naprawienia szkód w prawie przewozowym K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w toku
stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego
dotyczących ustalenia szkody i wysokości odszkodowania w prawie
przewozowym na gruncie prawa krajowego oraz konwencji
międzynarodowych przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy,
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji

K_U03EP31

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zasady naprawienia szkody w prawie cywilnym. Ustalenie szkody w prawie przewozowym. Ograniczenie długu, odpowiedzialności i wysokości
odszkodowania w prawie przewozowym. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody na osobie pasażera i w jego bagażu. Ustalenie
wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki. Ustalenie odszkodowania za inne szkody (np. niedotrzymanie terminu przewozu,
niewykonanie zmiany umowy przewozu, niewłaściwe wykorzystanie dokumentów). Kwotowe ograniczenie wysokości odszkodowania w prawie
przewozowym. Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania.

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny -test zawierający 20   pytań zamkniętych  i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi w 100% ocena ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

wstęp do prawa transportowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_16S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa
transportowego, ich specyfikę i zasady stosowania oraz główne
tendencje rozwojowe.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji prawa transportowego oraz ich historyczną
ewolucję

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu prawa transportowego krajowego,
międzynarodowego i unijnego.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych oraz TSUE w celu rozwiązywania problemów
praktycznych wynikających z multicentryczności źródeł prawa
transportowego i ich wzajemnej relacji.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie prawa transportowego i prawa przewozowego. Miejsce tych dziedzin w systemie prawa. Źródła krajowego, międzynarodowego i
unijnego prawa transportowego. Relacje pomiędzy przepisami należącymi do różnych systemów prawa. Zakres regulacji prawa transportowego.
Uczestnicy procesów transportowych i ich sytuacja prawna. Problematyka prawna przewozów multimodalnych i "na barana". Problematyka
prawna przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników tej samej gałęzi transportu. Kierunki rozwoju legislacji krajowej, unijnej i
międzynarodowej dotyczącej transportu. Analiza przepisów kodeksu cywilnego, ustawy-Prawo przewozowe i konwencji międzynarodowych
dotyczących zakresu zastosowania tych aktów. Analiza przepisów określających kryteria stosowania rozporządzeń unijnych dotyczących
przewozu osób. Analiza orzecznictwa TSUE dotyczącego relacji pomiędzy rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi przewozu osób a
konwencjami międzynarodowymi. Specyficzne instytucje prawa transportowego. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących
zastosowania przepisów tych konwencji do przewozów innym środkiem transportu. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych
dotyczących przewozów sukcesywnych i przewozów z udziałem podwykonawców (tzw. przewoźników faktycznych).

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, składający się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia minimalne
kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt (generalnie
dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami).
Ocena bardzo dobra: 9 pkt (praca wyczerpująca temat, bez błędów).
Ćwiczenia: kolokwium składające się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia
minimalne kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt
(generalnie dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi
błędami). Ocena bardzo dobra: 9 (praca wyczerpująca temat, bez błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_16S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje dotyczące zabezpieczeń wykorzystywanych w transporcie
krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania. K_W04EP11

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
dotyczącą instytucji zabezpieczania roszczeń w transporcie w
praktyce prowadzenia działalności transportowej. K_U02EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP31

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP42

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Istota i rodzaje zabezpieczeń. Zastaw; zastaw rejestrowy; ustawowe prawo zastawu a prawo powstrzymania się z wydaniem towaru wynikające z
przepisów przewozowych krajowych i międzynarodowych. Hipoteka, hipoteka morska. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Weksel,
poręczenie wekslowe. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne. Akredytywa, inkaso.

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusja.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

zagadnienia prawne spedycji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_17S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu spedycji na gruncie prawa krajowego i
międzynarodowego, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
spedycji i ich znaczenie w prawie transportowym. K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu spedycji.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne oraz
wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i zagranicznych w
celu rozwiązywania problemów praktycznych związanych ze
spedycją.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
pełnienia ról zawodowych związanych z działalnością spedycyjną i
transportową.

K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja spedycji. Źródła prawa w zakresie spedycji. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - ogólna charakterystyka. Warunki
prawne wykonywania działalności spedycyjnej. Istota, strony i przedmiot umowy spedycji. Zawarcie i wykonanie umowy spedycji. Wykonanie
przewozu przez spedytora. Odpowiedzialność spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Problematyka
prawna spedycji morskiej.

Konwersatorium problemowe, wsparte analizą aktów prawnych i orzecznictwa, związanego z poruszaną tematyką.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi
20 pkt.
0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i projektu.
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S Y L A B U S

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_11S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu, zarządzania finansami
przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania branży transportowej

K_W01
K_W11EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia
zarządzania finansami przedsiębiorstwa w kontekście problematyki
prawa transportowego

K_W06EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem działalności transportowej i
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa

K_U06EP31

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób
dotyczący zarządzania finansami przedsiębiorstwa

K_U10EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych i społecznych dotyczących zarządzania finansami
przedsiębiorstwa

K_K01EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedsiębiorstwo- definicja, istota, klasyfikacja, otoczenie. Informacja finansowa w przedsiębiorstwie-istota, źródła, rachunkowość w
przedsiębiorstwie. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zarządzanie poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa.

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny: trzy pytania otwarte.

Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie od 0 do 1 pkt. 1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/2
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Liczba punktów ECTS 2

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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S Y L A B U S

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_3S

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, stacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawa
krajowego i międzynarodowego dotyczące zawierania oraz
wykonywania umów przewozu osób i rzeczy

K_W03
K_W09
K_W10

EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i
orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych związanych z
zawieraniem i wykonywaniem umów przewozu

K_W02EP22

Student zna relacje między krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi
unormowaniami dotyczącymi zawierania i wykonywania umowy
przewozu

K_W01
K_W08EP33

umiejętności

Student posiada zdolność poruszania się w systemie prawa
transportowego w odniesieniu do regulacji związanych z
zawieraniem i wykonywaniem umowy przewozu

K_U01EP41

Student posiada zdolność stosowania wiedzy z zakresu zawierania i
wykonywania umowy przewozu przy rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych, z wykorzystaniem dorobku
orzecznictwa i poglądów doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

EP52

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z zawieraniem i wykonywaniem umowy przewozu

K_U07
K_U09EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP71

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu

K_K01
K_K02
K_K04

EP82

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych związanych z zawieraniem i
wykonywaniem umowy przewozu

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólne zasady wykonywania zobowiązań z umowy przewozu - zagadnienia praktyczne. Czynności poprzedzające translokację przesyłki w
umowie przewozu rzeczy (przygotowanie rzeczy do przewozu, deklaracja wartości przesyłki, czynności ładunkowe i zabezpieczające). List
przewozowy (funkcje, treść, forma). Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy - zagadnienia praktyczne. Sytuacja
prawna uczestników umowy przewozu osób i rzeczy na etapie translokacji - zagadnienia praktyczne. Doręczenie przesyłki wraz z listem
przewozowym i sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu rzeczy - zagadnienia praktyczne. Charakterystyka umowy przewozu w świetle
prawa umów. Zawarcie umowy przewozu osób i rzeczy. Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy. Wykonanie
umowy przewozu osób. Przewóz przesyłek bagażowych. Wykonanie umowy przewozu rzeczy. Sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu
rzeczy.

Analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów, praca w grupach (ćwiczenia),
Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji (wykład)Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:  Egzamin pisemny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania otwarte.
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym
również w formie kazusów. Dodatkowy wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach i aktywny udział.

Ocena z egzaminu i kolokwium zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z egzaminu.
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S Y L A B U S

dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_35N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu dochodzenia roszczeń z umowy przewozu w
prawie krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę i zasady
stosowania.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
międzynarodowego postępowania cywilnego powiązane z
problematyką  dochodzenia roszczeń z umów przewozowych w
transporcie międzynarodowym.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu dochodzenia roszczeń wynikających
z umowy przewozu krajowego i międzynarodowego.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z dochodzeniem roszczeń z umów przewozu krajowego i
międzynarodowego.

K_U05
K_U11EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
pełnienia ról zawodowych związanych z działalnością transportową. K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Legitymacja do dochodzenia roszczeń; przewoźnicy wobec których możliwe jest dochodzenie roszczeń. Akty staranności odbiorcy.
Przedawnienie roszczeń. Reklamacja. Zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego w sprawach transportowych (jurysdykcja,
porozumienia prorogacyjne, wykonywanie wyroków i ugód sądów zagranicznych). Arbitraż.

Wykład problemowy z dyskusją, poparty analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny .  Cztery pytania otwarte, za każde można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze  sprawdzianu wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5;
18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i z projektu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

dokumenty w obrocie gospodarczym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_10N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje prawne
odnoszące się do dokumentów księgowych pojawiających się w
branży transportowej

K_W01
K_W02EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje prawne
odnoszące się do dokumentów będących papierami wartościowymi,
pojawiających się w branży transportowej.

K_W01
K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje prawne
odnoszące się do dokumentów związanych z przewozem osób i
rzeczy

K_W01
K_W02EP33

umiejętności

Student potrafi sporządzać dokumenty niezbędne w ramach
funkcjonowania sektora TSL K_U06EP41

Student potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się przy obrocie
dokumentami w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw
transportowych

K_U03EP52

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z dokumentami pojawiającymi się w obrocie gospodarczym K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP71

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu oraz prawidłowo sporządzać dokumenty niezbędne do jej
prowadzenia

K_K01
K_K04EP82

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych dotyczących sporządzania
dokumentów

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie dokumentu i rodzaje dokumentów pojawiających się w obrocie gospodarczym. Dokumenty księgowe i ich rola w funkcjonowaniu branży
transportowej. Dokumenty będące papierami wartościowymi i ich rola w funkcjonowaniu branży transportowej. Dokumenty związane z obrotem
towarowym. Dokumenty związane z przewozem osób.

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami, 75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z
zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_42N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

 Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2.  Zajęcia związane z materiałem leksykalno-
gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,
zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji. Ocena za semestr jest wyliczana
na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z
przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są
następujące: 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena
dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje. K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem. K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2+ oraz do słownictwa fachowego. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym
zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału,
sprawdziany i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące:  aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje. K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem. K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.
Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+. Zajęcia
poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_41N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
niemieckojęzycznym na ogólne tematy i
przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje.

K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym
zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia.

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego: prezentacja multimedialna analiza tekstów z dyskusją opracowanie projektu, gry
symulacyjne, konwersacje

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Wymagana jest obecność na zajęciach. Ocena końcowa jest ustalana na
podstawie ocen cząstkowych z testów po każdym dziale, prac pisemnych, prezentacji oraz
aktywności na zajęciach.
Zasady wystawiania oceny końcowej są następujące: ocena dostateczna - od 60%, ocena
dostateczna plus - od 70%, ocena dobra - od 80%, ocena dobra plus - od 90%, ocena bardzo dobra
- 100%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S
Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_3N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży, sztuki i historii,
gastronomii, zdrowia, przyrody i środowiska naturalnego, nauki,
pracy i problemów społecznych, w tym również elementy języka
fachowego w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone i osobowe, przyimki
oraz potrafi wyrażać hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, listu
prywatnego i oficjalnego, artykułu, sprawozdania oraz argumentacji
"za i przeciw".

K_W08EP11

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany temat.
Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą
języka standardowego. Czyta artykuły dotyczące problematyki
współczesnego świata, w których autorzy zawierają pewien punkt
widzenia lub własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany
prozą.

K_U01
K_U08EP21

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą anglojęzycznym na
ogólne tematy i przedstawia swój punkt widzenia oraz argumentuje. K_U08EP32

Student potrafi redagować teksty na różne tematy, napisać raport lub
esej, w którym zajmuje własne stanowisko na dany problem. K_U07EP43

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest procesem LLL
(Life-Long-Learning). K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) odnoszące się do słownictwa i tematyki w
zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.
Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z celów nauczania na poziomie B2+. Zajęcia
poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia.

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów; ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

międzynarodowe prawo handlowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię
wykorzystywana w międzynarodowym prawie
handlowym

K_W05EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
międzynarodowego prawa handlowego, w szczególności jego źródła,
podmioty i przedmiot oraz zasady międzynarodowych transakcji
handlowych

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z zakresu
międzynarodowego prawa handlowego w celu analizy złożonych
problemów prawnych w tym obszarze

K_U02EP31

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty dotyczące
międzynarodowego prawa handlowego K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03
K_K05EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie, rozwój i źródła międzynarodowego prawa handlowego. Podmioty i przedmiot międzynarodowego prawa handlowego. Ogólna
charakterystyka transakcji w handlu międzynarodowym. Kontrakt i prawo właściwe. Zawarcie umowy i jej forma. Międzynarodowa umowa
sprzedaży towarów. Incoterms i inne reguły handlowe.

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktycznaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający pytania zamknięte oraz otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze
sprawdzianu.
wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_13N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student rozumie specyfikę międzynarodowego prawa morza, jego
rolę, funkcje i znaczenie w prawie międzynarodowym, a także zna
podstawowe pojęcia, zasady, źródła i instytucje prawa morza.

K_W01
K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia związane
z międzynarodowym prawem przestrzeni powietrznej. K_W03EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe w celu rozwiązywania złożonych problemów pojawiających
się w toku stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa morza i
przestrzeni powietrznej na gruncie konwencji międzynarodowych

K_U04EP31

Student potrafi wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prawem morza, prawem lotniczym i prawem
kosmicznym.

K_U06EP42

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w zakresie
wykorzystania wiedzy o międzynarodowym prawie morza i
przestrzeni powietrznej do rozwiązywania problemów prawnych K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza. Status prawny obszarów morskich w prawie międzynarodowym publicznym. Pojęcie i źródła
międzynarodowego prawa lotniczego. Status prawny przestrzeni powietrznej i statków powietrznych w prawie międzynarodowym publicznym.
Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa kosmicznego. Status prawny przestrzeni kosmicznej,
obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. Podstawowe traktaty regulujące współpracę międzynarodową w zakresie wykorzystywania
przestrzeni kosmicznej.

Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Multimodal transport law
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_14N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
The student knows and understand in-depth the legal rules of
multimodal transport of goods K_W03EP11

umiejętności
The student can use knowledge concerning a multimodal transport
of goods in his/her professional work K_U03EP21

kompetencje społeczne
The student has an in-depth awareness of the level of their
knowledge and skills, and is ready to critically assess their
knowledge and content.

K_K03EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

The concept of the multimodal transport of goods. The contract for the multimodal transport of goods. Past attempts to regulate international
multimodal transport of goods. Uniform system, network
system and modified system. Multimodal transport under the CMR, CIM and CMNI. Multimodal transport under the Warsaw and Montreal
Convention. Multimodal transport under the maritime conventions. Multimodal transport under the domestic Transport Law and Maritime Code.

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussionMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Written test consisting of 16 questions - 12 one-choice questions (for 1 point) and 4 open questions (for 2 points). A
maximum of 20 points may be obtained maximally from the test. 0 -11 points - 2,0; 12-13 points - 3,0; 14 points 3,5;
15-16 points - 4,0; 17 points - 4,5, 18-20 points - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade from the subject is 100% of the grade from the test.

1/1



S Y L A B U S

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_29N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia  technologiczne
dotyczące transportu

K_W06
K_W09EP11

Student charakteryzuje i opisuje zasady realizacji przewozu
wynikające ze specyfiki wynikającej z rodzaju ładunku w
przedsiębiorstwach sektora TSL oraz orientuje się w sytuacji w
zakresie kierunków rozwoju przedsiębiorstw w specyfice ładunku i
środka transportu na rynku Unii Europejskiej

K_W06
K_W09EP22

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące doboru środka
transportu w zależności od rodzaju ładunku.

K_U03
K_U04EP31

Student potrafi planować wykonanie transportu w odniesieniu do
ładunków szczególnych (towarów niebezpiecznych, odpadów,
towarów szybko psujących się, zwierząt)

K_U03
K_U04EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącego stosowania
norm technicznych w transporcie

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawowe akty prawne określające wymagania techniczne pojazdów. Podstawowe zagadnienie z zakresu norm technicznych obowiązujących
w transporcie drogowym. Towary niebezpieczne w transporcie ( Umowa europejska ADR ). Przewozy odpadów - regulacje prawne. Przewozy
artykułów szybko psujących się  (Konwencja ATP). Przewozy zwierząt regulacje prawne i wymagania. Czas pracy załóg pojazdów a normy
związane z przewozami ładunków. Czynnik ludzki  w transporcie i dodatkowe kwalifikacje jako determinanta sukcesu działalności w sektorze
TSL.

Konwersatorium poprzedzone wykładem - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach
przez studentów, dyskusjaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu
18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

ochrona danych osobowych w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_3N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy, struktury i
instytucje ochrony danych osobowych na poziomie
międzynarodowym i europejskim, istotne dla kształtowania systemu
ochrony danych osobowych w transporcie jako fragmentu systemu
ochrony danych osobowych oraz standardów międzynarodowej i
krajowej ochrony danych osobowych.

K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i obowiązki
pasażerów korzystających z usług transportowych w związku z
ochroną danych osobowych ich dotyczących w kontekście prawa
Unii Europejskiej i prawa polskiego.

K_W09EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
ochrony danych osobowych i powiązanych z nim dyscyplin do opisu
i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesu i zjawisk
zachodzących w praktyce gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych w działalności transportowej.

K_U02EP31

Student potrafi formułować twórczo własne opinie i dobierać
krytycznie dane i metody analiz i szacowania ryzyka z zakresu
ochrony danych osobowych.

K_U04EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty aktów prawnych
oraz wykorzystywać dorobek doktryny i orzecznictwa sądów
krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony danych
osobowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z ochroną danych osobowych w działalności
transportowej.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w
przedsiębiorstwach oraz organach administracji publicznej
związanych z funkcjonowaniem branży transportowej i zajmowania w
nich różnych stanowisk oraz do porozumiewania się z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie ochrony danych
osobowych.

K_K02EP61

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu
ochrony danych osobowych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
związanego z ochroną danych osobowych w transporcie.

K_K03EP72

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
swojej pracy, projektowania i wykonywania zadań z zakresu
przetwarzania danych osobowych oraz prawidłowego
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z ich
przetwarzaniem, w tym w szczególności udostępnianiem i
przechowywaniem.

K_K05EP83

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI
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Pojęcie danych osobowych. Kluczowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia RODO oraz
ustawy o ochronie danych osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą w praktyce oraz obowiązki administratora i podmiotu
przetwarzającego. Przetwarzanie danych osobowych oparte na analizie ryzyka oraz mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo w transporcie.
Rola organu nadzorczego i inspektora ochrony danych w systemie ochrony danych osobowych.

Wykład, analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny obejmujący 5 pytań opisowych. Dopuszczalne jedno, dodatkowe pytanie fakultatywne,
dodatkowo punktowane.
Każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na pytanie można otrzymać od 0 punktów do 1 punktu.

Warunki oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus - od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra - od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus - od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra - od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu.
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S Y L A B U S

ochrona konkurencji w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_21N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego w zakresie ochrony konkurencji K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instrumenty prawne
dotyczące ochrony konkurencji w branży transportowej K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu ochrony konkurencji w
branży transportowej

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z ochroną konkurencji w branży transportowej

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń transportowych
na polu ochrony konkurencji

K_K05EP51

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu dotyczącego ochrony konkurencji w branży
transportowej

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

System prawa konkurencji. Organy ochrony konkurencji. Instrumenty prawne przeciwdziałania porozumieniom ograniczającym konkurencję.
Instrumenty prawne przeciwdziałania praktykom nadużywania pozycji dominującej. Instrumenty prawne przeciwdziałania antykonkurencyjnym
koncentracjom. Ochrona konkurencji przed niedozwoloną pomocą publiczną. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji.

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją dydaktyczną związaną z poruszaną tematyką.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Sprawdzian w terminach innych niż ostatnie zajęcia wg planu składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu.

2/2



S Y L A B U S

ochrona środowiska w działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_28N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu w kontekście funkcjonowania
branży transportowej

K_W06EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy prawne
korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
związane z ochroną środowiska

K_W01
K_W02
K_W08

EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień
z zakresu ochrony środowiska w branży transportowej

K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów pojawiających się w toku stosowania
przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego na gruncie
prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych związanych z
ochroną środowiska

K_U03EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych, społecznych i środowiskowych

K_K01EP51

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej w zakresie ochrony
środowiska

K_K05EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zasady ogólne prawa ochrony środowiska i system prawa ochrony środowiska. Zasady ochrony przed emisjami. Transport materiałów
niebezpiecznych i postępowanie z odpadami w trakcie wykonywania transportu. Odpowiedzialność prawna za naruszenie obowiązków
środowiskowych.

Wykład prowadzony z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Analiza tekstów prawnych, orzecznictwa sądów
administracyjnych i poglądów doktrynyMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie zajęć oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Sprawdzian ma formę testu, składającego się z 15 pytań (10 pytań na stwierdzenie prawdziwości twierdzenia, 5 pytań
na uzupełnienie twierdzenia). Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany
test umożliwia uzyskanie 15 punktów

 Zasady oceniania testu są następujące:
-15-14 pkt - bardzo dobry,
-13 pkt - dobry plus,
-12-11 pkt - dobry,
-10 pkt - dostateczny plus
-9-8 pkt - dostateczny,
poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Projekt ma charakter fakultatywny. Dotyczy rozszerzenia zagadnień realizowanych na wykładzie w aspekcie
praktycznym. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z projektu podwyższa ocenę z zaliczenia o jeden stopień.
Ocenę końcową stanowi ocena z testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia
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S Y L A B U S

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_24N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy przewozu na
gruncie polskiego i międzynarodowego prawa przewozowego, ich
specyfikę i tendencje rozwojowe

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
prawa cywilnego dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej
powiązane z problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej
stron umowy przewozu

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu odpowiedzialności
odszkodowawczej stron umowy przewozu.

K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w toku
stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego
dotyczących kwestii odpowiedzialności stron umowy przewozu na
gruncie prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych przez
właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej
interpretacji i prezentacji tych informacji

K_U03EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej. Unitarystyczny system odpowiedzialności
przewoźnika - istota, konsekwencje. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób.
Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za stan przesyłki i opóźnienie w przewozie (szkoda, związek czasowy z przewozem, rola związku
przyczynowego i winy przewoźnika). Koncepcje i rola winy prawie przewozowym. Przyczyny zwalniające od odpowiedzialności za stan przesyłki
i opóźnienie w przewozie. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów. Odpowiedzialność nadawcy przesyłki z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przewozu. Analiza przepisów art. 415, 429, 435 i 436 k.c. oraz 471 i 474 k.c.  w zakresie podstaw i przesłanek
odpowiedzialności odszkodowawczej. Analiza relacji przepisów art. 435 i 436 k.c. i  443 k.c. do  przepisów konwencji międzynarodowych
wprowadzających unitarystyczny system odpowiedzialności przewoźnika. Analiza postanowień art. 65 - 69 prawa przewozowego i
odpowiadających ich treściowo postanowień konwencji międzynarodowych pod kątem przesłanek odpowiedzialności przewoźnika i przyczyn
zwalniających od odpowiedzialności. Analiza przepisów dotyczących ułatwień dowodowych w procesie wykazywania przesłanek
odpowiedzialności i przyczyn zwalniających od odpowiedzialności. Omówienie orzecznictwa sądowego dotyczącego  odpowiedzialności
przewoźnika według ustawy - Prawo przewozowe, CMR, RU/CIM i konwencji montrealskiej dotyczących odpowiedzialności przewoźnika.

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny- test zawierający 20 pytań zamkniętych i otwartych.  Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt-3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań   zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_5N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje prawa turystycznego dotyczące zagadnień związanych z
odpowiedzialnością przedsiębiorców działających w branży
turystycznej, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
prawa turystycznego dotyczące odpowiedzialności przedsiębiorców
turystycznych powiązane z problematyką prawa cywilnego, w tym
prawa transportowego.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców
turystycznych.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z dochodzeniem roszczeń wobec przedsiębiorców
działających w branży turystycznej.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych

K_K03EP51

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
pełnienia ról zawodowych w branży turystycznej, z poszanowaniem
praw przysługujących podróżnym (praw klientów przedsiębiorców
działających w branży turystycznej)

K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Odpowiedzialność organizatora imprez turystycznych, przedsiębiorcy
ułatwiającego zawarcie umowy o powiązane usługi turystyczne. Odpowiedzialność agenta turystycznego. Odpowiedzialność dostawców usług
turystycznych (m.in. hotelarzy, przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, przewoźników). Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i
deliktowej przedsiębiorców turystycznych.

Konwersatorium w z analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie pisemnej. Trzy pytanie otwarte. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów 9.
0-4 pkt - 2; 5 pkt - 3; 6 pkt- 3,5; 7- pkt 4; 8 pkt -4,5; 9 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_8N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego, jego specyfikę i zasady
stosowania oraz główne tendencje rozwojowe

K_W01EP11

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu teorii prawa K_W01EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać
wykładni przepisów prawnych, w tym z zakresu prawa
transportowego

K_U05EP31

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu sprawnego
posługiwania się systemami normatywnym, w szczególności w
zakresie ustalenia obowiązujących norm prawnych znajdujących
zastosowanie w określonych stanach faktycznych

K_U04EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie prawa. Źródła prawa. Normatywna koncepcja źródeł prawa. Przekazywanie informacji o prawie. Treść aktu normatywnego. Ustrój
organów Unii Europejskiej. Prawo europejskie i jego źródła. System prawny a porządek prawny. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze.
Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa. Praworządność.

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metody
symulacyjneMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze;
student  otrzymuje ocenę dobrą jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi konsekwencje
praktyczne;
student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeżeli poznał podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi
konsekwencje praktyczne w stopniu wykraczającym poza przeciętną wiedzę

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu
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Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_4N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu  podstawowe
pojęcia i instytucje prawa i postępowania administracyjnego. K_W05EP11

Student zna i rozumie  podstawowe pojęcia i instytucje dotyczące
prawa komunikacji i łączności. K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
dotyczących prawnoadministracyjnych aspektów działalności
transportowej.

K_U05EP31

Student potrafi samodzielnie sporządzać pisma kierowane do
organów administracji dotyczące prawnoadministracyjnych
zagadnień związanych z  działalnością transportową i
ubezpieczeniową.

K_U06EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
dotyczącym prawa lub postępowania administracyjnego.

K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Kodeks postępowania administracyjnego - zasady ogólne. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania.
Wznowienie postępowania. Postępowanie uproszczone. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji. Źródła prawa administracyjnego,
krajowego i unijnego oraz dzienniki urzędowe. Prawne formy działania administracji publicznej. Ustrój administracji publicznej. Podziały
terytorialne państwa. Prawo komunikacji i łączności.

Wykłady oraz ćwiczenia z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Egzamin:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Kolokwium:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa i
postępowania cywilnego K_W05EP11

Student zna i rozumie cele i przebieg postępowania cywilnego K_W09EP22

Student zna poglądy doktryny oraz wybrane orzecznictwo Sądu
Najwyższego z zakresu prawa cywilnego K_W05EP33

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
umów cywilnego w celu analizy złożonych problemów prawnych w
tym obszarze

K_U02EP41

Student potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się na
piśmie temat instytucji prawa i postępowania  cywilnego oraz
uzasadniać swoje stanowiska dotyczące tych instytucji korzystając z
dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.

K_U06EP52

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych
w celu rozwiązywania problemów praktycznych

K_U05EP83

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny - pojęcie i jego elementy (podmioty, przedmiot, prawa i
obowiązki). Zdarzenia cywilnoprawne. Czynności prawne. Sposoby zawierania umów. Forma czynności prawnych. Wadliwość czynności
prawnych. Przedstawicielstwo ustawowe. Pełnomocnictwo. Przedawnienie. Prawo rzeczowe - podstawowe pojęcia. Pojęcie własności.
Własność a posiadanie. Nabycie i utrata własności. Ochrona własności. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe. Pojęcie
zobowiązania. Struktura stosunku zobowiązaniowego. Wielość dłużników lub wierzycieli. Pojęcie i klasyfikacja świadczeń. Umowy jako źródło
zobowiązań. Czyny niedozwolone jako źródło zobowiązań. Pozostałe źródła zobowiązań. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania lub
nienależytego wykonania. Ogólna charakterystyka procedury cywilnej. Podmioty postępowania cywilnego. Przebieg postępowania cywilnego.
Pojęcie i źródła prawa cywilnego - aspekty praktyczne. Stosunek cywilnoprawny - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych. Czynności prawne - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Podstawowe instytucje prawa
rzeczowego - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Podstawowe instytucje zobowiązań - analiza przepisów i
orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Praktyczne aspekty postępowania cywilnego.

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie pisemnego kolokwium , obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz
rozwiązanie kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0;
13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S

podstawy prawa i postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_7N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna warunki przestępności czynu, formy popełnienia
przestępstwa, zbiegi przepisów i przestępstw, treść znamion
przestępstw wykazujących ścisły związek z działalnością
transportową i ubezpieczeniową

K_W05
K_W08EP11

Student zna system kar i innych środków prawnokarnej reakcji na
instytucjonalnie stwierdzony fakt popełnienia przestępstwa

K_W05
K_W08EP22

Student zna naczelne zasady procesu karnego i jego strukturę K_W05
K_W08EP33

umiejętności

Student potrafi rozpoznawać warunki przestępności czynu, potrafi
dokonywać kwalifikacji konkretnego zachowania jako określonej
formy popełnienia przestępstwa, potrafi kształtować kwalifikację
prawną
czynu w przypadku zbiegu przepisów, potrafi wyodrębniać określone
postaci zbiegu przestępstw

K_U01
K_U04
K_U05
K_U08

EP41

Student potrafi odróżniać karę grożącą od kary możliwej do
wymierzenia

K_U04
K_U05EP52

Student potrafi wskazać przebieg postępowania karnego K_U05EP63

kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania
określonych problemów prawa i procesu karnego w oparciu o
aktualny stan wiedzy.

K_K03EP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia nauki o przestępstwie: elementy struktury przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność, karygodność, wina), okoliczności
dekompletujące strukturę przestępstwa (kontratypy, okoliczności wyłączające winę), formy popełnienia przestępstwa (stadialnych oraz tzw.
zjawiskowych), zbiegi przepisów i przestępstw, a także zagadnienia części szczególnej prawa karnego (określone typy przestępstw wykazujące
związek z działalnością transportową i ubezpieczeniową), a także analiza wybranych typów przestępstw wykazujących ścisły związek z
działalnością transportową i ubezpieczeniową. Zagadnienia nauki o karze: rodzaje kar (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności,
25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności), środki karne, środki probacyjne, środki zabezpieczające, dyrektywy sądowego
wymiaru kary, nadzwyczajny wymiar kary (nadzwyczajne złagodzenie kary oraz nadzwyczajne obostrzenie kary). Zasady procesu karnego i jego
przebieg.

Wykład interaktywny (z dialogiem ze studentami)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: zaliczenie na ocenę. Zaliczenie uzyskiwane na podstawie sprawdzianu,
podczas którego student odpowiada na trzy pytania. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana (ocena cząstkowa);
końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa jest: 1) oceną niedostateczną (2,0) -
przy średniej ocen cząstkowych poniżej 3.00 2) oceną dostateczną (3,0) - do średniej ocen cząstkowych 3.49 3) oceną
dostateczną plus (3,5) - do średniej ocen cząstkowych 3.99 4) oceną dobrą (4,0) - do średniej ocen cząstkowych 4.49
5) oceną dobrą plus (4,5) - do średniej ocen cząstkowych 4.99 6) oceną bardzo dobrą (5,0) - w przypadku średniej
ocen cząstkowych 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_10N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła prawa prywatnego
międzynarodowego: krajowe, unijne i międzynarodowe. K_W01

K_W03EP11

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe instytucje prawa
prywatnego międzynarodowego.

K_W01
K_W04EP22

umiejętności

Potrafi odnaleźć właściwy akt normatywny z zakresu prawa
prywatnego międzynarodowego oraz zrekonstruować normy
kolizyjne z przepisów prawa prywatnego międzynarodowego.

K_U01
K_U02
K_U04

EP31

Student potrafi oznaczyć i wskazać prawo właściwe dla stosunków z
zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym
obszarem prawnym.

K_U03
K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej.

K_K06EP51

Jest gotów dyskutować, prezentować i uzasadniać swoje poglądy na
temat interpretacji norm prawa międzynarodowego prywatnego. K_K02EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Przepisy wymuszające swoje
zastosowanie. Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym - kolizyjnoprawny wybór prawa właściwego, materialnoprawne
wskazanie. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych. Analiza łączników stosowanych w ppm. Subokreślnik temporalny. Klauzula porządku
publicznego. Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego. Odesłanie. Wyłączenie odesłania. Kwestia wstępna. Niejednolite prawo. Obejście
prawa. Zmiana statutu. Przepisy szczegółowe ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Osoby fizyczne i prawne. Jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. Czynności prawne. Forma czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Prawo rzeczowe, posiadanie (ustawa
PPM). Zobowiązania umowne. Rozporządzenie Rzym I. Wybór prawa i inne łączniki w umowach przewozu. Konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Zobowiązania pozaumowne. Rozporządzenie Rzym II. Konwencja o prawie
właściwym dla wypadków drogowych. Pojęcie i źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej - kazusy, Analiza orzecznictwa SN. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w świetle rozporządzenia
Rzym I. Umowa przewozu w świetle rozporządzenia Rzym I. Prawo o właściwe dla zobowiązań pozaumownych w świetle rozporządzenia Rzym
II. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych. Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego (Konwencja o
umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych).

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Analiza kazusów połączona z dyskusją.
Ćwiczenia: praca w grupach,  rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia
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Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3).
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S Y L A B U S

podstawy prawa międzynarodowego publicznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_9N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student charakteryzuje prawo międzynarodowe publiczne,
wymieniając i opisując jego cechy. Student wymienia i
charakteryzuje podmioty prawa międzynarodowego.

K_W01
K_W03EP11

Student definiuje umowę międzynarodową, objaśnia jej strukturę i
znaczenie poszczególnych postanowień, identyfikuje rodzaje umów. K_W01

K_W08EP22

umiejętności

Student analizuje podstawowe konwencje międzynarodowe i potrafi
na ich podstawie wnioskować o prawach i obowiązkach państw i
podmiotów niepaństwowych międzynarodowego publicznego.

K_U01
K_U02
K_U04

EP31

Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania podmiotów są
legalne) proste stany faktyczne w kontekście obowiązującego prawa
międzynarodowego publicznego.

K_U03
K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
funkcjonowania branży transportowej.

K_K06EP51

Student jest gotów do pracy w zespole nad rozstrzygnięciem
prostych stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące normy
prawa międzynarodowego.

K_K02EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Prawo międzynarodowe - definicja i zagadnienia wprowadzające Cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego publicznego. Charakterystyka międzynarodowego sądownictwa.
. Źródła prawa międzynarodowego publicznego: - zwyczaj, - umowy międzynarodowe, - uchwały
organizacji międzynarodowych, - ogólne zasady prawa. Środki pomocnicze do ustalenia źródeł prawa międzynarodowego: - doktryna, -
judykatura. Prawo traktatów: zagadnienia wprowadzające, etapy zawierania umów międzynarodowych, budowa umowy międzynarodowej,
instytucje prawa traktatów. Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja podmiotów prawa
międzynarodowego. Katalog podmiotów w prawie międzynarodowym publicznym: - państwa, - organizacje międzynarodowe, - Stolica
Apostolska, - Zakon Kawalerów Maltańskich, - powstańcy i strony wojujące, - osoby fizyczne i prawne. Zasady współdziałania i ponoszenia
odpowiedzialności przez państwa. Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym. Sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych ze
szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego sądownictwa. Relacje między prawem krajowym a prawem międzynarodowym. Źródła prawa
międzynarodowego. Instytucje prawa traktatów: teoria i praktyka. Odpowiedzialność międzynarodowa państw. Sądownictwo międzynarodowe.

praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnychMetody kształcenia
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Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3)
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S Y L A B U S

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_10N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, specyfikę i rodzaje
tych ubezpieczeń oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji ubezpieczeń gospodarczych oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne
uwarunkowania działalności ubezpieczeń gospodarczych K_W10EP33

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń gospodarczych K_U01EP41

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów dotyczących ubezpieczeń gospodarczych,
poprzez właściwy wybór informacji dotyczących tych ubezpieczeń,
dokonywanie ich oceny i krytycznej analizy.

K_U03EP52

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne, owu oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu rozwiązywania
problemów praktycznych powstających na tle ubezpieczeń
gospodarczych.

K_U05EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K03EP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń; Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń. Organizacja ubezpieczeń w Polsce; Nadzór ubezpieczeniowy.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe (dystrybucja ubezpieczeń). Umowa ubezpieczenia - ogólna charakterystyka. Uczestnicy stosunku ubezpieczenia
(ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony). Zawarcie umowy ubezpieczenia; Ogólne warunki ubezpieczeń. Istotne warunki
umowy ubezpieczenia (przedmiot ubezpieczenia, wypadek ubezpieczeniowy, składka, świadczenie ubezpieczeniowe). Treść stosunku
ubezpieczenia. Likwidacja szkody. Regres ubezpieczeniowy (subrogacja). Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia
. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych. Warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i dystrybucji
ubezpieczeń. Podstawowe pojęcia z zakresu umowy ubezpieczenia : wypadek ubezpieczeniowy, składka ubezpieczeniowa, świadczenie
ubezpieczeniowe, franszyza, udział własny, suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna, subrogacja. Ogólne warunki ubezpieczeń - istota, warunki
związania stron, zasady wykładni; analiza orzecznictwa dotyczącego owu. Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz osoby trzeciej. Obowiązki
ubezpieczającego w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego; obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody - analiza
orzecznictwa - analiza orzecznictwa.

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny-test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_23N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawne
dotyczące podstaw prawnych korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_W03
K_W09
K_W10

EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i
orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych związanych z
korzystaniem ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_W02EP22

Student zna relacje między unormowaniami dotyczącymi korzystania
ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_W01

K_W08EP33

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa w odniesieniu do
regulacji związanych z korzystaniem ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_U01EP41

Student potrafi stosować wiedzę z zakresu korzystania ze środków
transportu i infrastruktury transportowej przy rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych, z wykorzystaniem dorobku
orzecznictwa i poglądów doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

EP52

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z korzystaniem ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_U07EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP71

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu

K_K01
K_K02
K_K04

EP82

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych związanych z korzystaniem ze środków
transportu i infrastruktury transportowej

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Umowy najmu i umowa leasingu jako podstawa korzystania ze środków transportu. Umowa czarterowa jako podstawa korzystania ze środków
transportu. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie lądowym. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie morskim. Zasady
korzystania z infrastruktury w transporcie lotniczym.

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_20N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego, jego specyfikę i zasady
stosowania oraz główne tendencje rozwojowe dotyczące prawa
bilansowego i podstaw rachunkowości

K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji prawa transportowego i ubezpieczeń
transportowych oraz prawa bilansowego i podstaw rachunkowości
oraz ich historyczną ewolucję

K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu oraz prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości w kontekście funkcjonowania branży transportowej i
ubezpieczeń transportowych

K_W06EP33

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe dotyczące prawa bilansowego oraz wykorzystywać
orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej; potrafi samodzielnie
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z zakresu prawa bilansowego i podstaw rachunkowości

K_U05EP41

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób z
zakresu prawa bilansowego i podstaw rachunkowości

K_U10EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i ubezpieczeń transportowych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych
dotyczących podstaw rachunkowości i prawa bilansowego

K_K01EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
z zakresu prawa bilansowego i podstaw rachunkowości K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Definicja rachunkowości i prawa bilansowego. Zasady, funkcje, podstawowe definicje z zakresu rachunkowości. Charakterystyka bilansu i
rachunku zysków i strat. Sprawozdawczość finansowa. Ewidencja i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych. Prowadzenie ksiąg
rachunkowych. Wybrane kategorie ekonomiczne w świetle prawa bilansowego i  podatkowego. Analityczna funkcja rachunkowości (analiza
finansowa a rachunkowość).

Wykład problemowy z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest otrzymanie co najmniej 1,5 pkt z kolokwium, składającego się z trzech
pytań

Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów: 1.5-1.75 pkt - dst
2,0 pkt - dst+
2,25-2.5 pkt - db
2,75 pkt - db+
3,0 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_14N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia  technologiczne
dotyczące transportu

K_W06
K_W09EP11

Student charakteryzuje i opisuje zasady gospodarowania czynnikami
produkcji w przedsiębiorstwach sektora TSL oraz orientuje się w
sytuacji w zakresie organizacji, funkcjonowania i kierunków rozwoju
przedsiębiorstw w infrastrukturze w ujęciu gałęziowym, jak i w
zakresie realizacji przewozów po przekształceniach po roku  1990
jak i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

K_W06
K_W09EP22

umiejętności

Student w zespołach projektowych potrafi przygotować
przykłady/rozwiązania rozwiązuje dotyczące funkcjonowania
transportu, oraz prawidłowo analizuje ich zmiany i wyprowadza
wnioski co do ich przyczyn.

K_U02EP31

Student potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi
osobami w ramach prac zespołowych K_U11EP52

kompetencje społeczne Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawowe zagadnienie z zakresu infrastruktury, jej rodzajów, definicji, cech specyficznych, roli w rozwoju społeczno-gospodarczym.
Kształtowanie się i rola infrastruktury transportowej (punktowej i liniowej) i jej przykłady w ujęciu gałęziowym. Magazyny i ich rodzaje jako
element rynku TSL. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury. Proces przewozowy, transportowy, logistyczny, zakres
definicje i relacje pomiędzy nimi. Potrzeby transportowe i ich źródła oraz specyfika. Suprastruktura transportu w ujęciu gałęziowym.
Technologie intermodalne (kontenery, przewozy Ro-La, przewozy bimodalne). Taryfa jako narzędzie kształtowania ceny. Wskaźniki techniczno-
ekonomiczne w sektorze przedsiębiorstw TSL-przykłady wykorzystania w praktyce gospodarczej. Czynnik ludzki jako determinanta
funkcjonowania sektora TSL.

Wykłady - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach przez studentów, dyskusja
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium
wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i projektu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_9N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje dotyczące postępowania dowodowego w sprawach
transportowych związanych z transportem krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania oraz ich
główne tendencje rozwojowe.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
postępowania cywilnego powiązane z problematyka prawa
transportowego.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadana wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu postępowania
dowodowego w sprawach transportowych.

K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedze teoretyczna w celu pozyskiwania i
zabezpieczania dowodów w sprawach transportowych i korzystania z
ułatwień dowodowych w tych sprawach. K_U03EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne oraz
wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego w
sprawach transportowych.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu, z uwzględnieniem
odpowiedniego zabezpieczania i gromadzenia dowodów w sprawach
transportowych.

K_K01EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólna zasada ciężaru dowodu a ułatwienia dowodowe w sprawach transportowych. List przewozowy jako dowód prima facie. Ciężar dowodu
na fakt istnienia przesłanek odpowiedzialności przewoźnika. Protokół o stanie przesyłki - istota, treść, funkcja. Rola rzeczoznawców i komisarzy
awaryjnych w sprawach transportowych i ubezpieczeń transportowych. System domniemań na korzyść przewoźnika w krajowym i
międzynarodowym prawie przewozowym. Deklaracja wartości przesyłki i szczególnego interesu w dostawie, funkcja dowodowa.

Konwersatorium z analizą aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, łącznie 20 pytań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt-
2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt -4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_6N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach transportowych K_W05EP11

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w toku
stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego
(krajowego i międzynarodowego) w drodze wyboru alternatywnych
metod rozwiązania sporów

K_U03EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania w ramach działalności
gospodarczej w zakresie transportu, decyzji o wyborze
alternatywnych metod rozstrzygania sporów, uwzględniając
zmieniające się potrzeby gospodarcze i społeczne

K_K01EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Geneza pozasądowego rozwiązywania sporów. Mediacja - rodzaje, cechy, przebieg. Mediatorzy. Arbitraż - rodzaje, cechy, przebieg
postępowania. Arbitrzy. Inne formy ADR.

Konwersatorium - przedstawienie zagadnień problemowych z dyskusją.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-
16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia dotyczące
międzynarodowej umowy sprzedaży towarów powiązane z
problematyką prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych. K_W05EP11

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów pojawiających się na tle międzynarodowej
umowy sprzedaży towarów, dokonywać interpretacji postanowień
konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.

K_U03EP21

kompetencje społeczne
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Źródła prawa w zakresie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Zakres zastosowania i zakres regulacji konwencji wiedeńskiej o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ustalenie prawa właściwego dla kwestii nieuregulowanych w konwencji wiedeńskiej o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ogólne zasady wykładni i stosowania konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów. Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Ważność umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Prawa i
obowiązki stron przy wykonywaniu umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Warunki przewozu produktów, pokrycie kosztów transportu i
ubezpieczenia oraz  przeniesienie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów według Incoterms 2020. Konsekwencje naruszenia
umowy przez strony umowy międzynarodowej sprzedaży towarów.

Konwersatorium z analizą tekstu prawnego i orzecznictwa wraz z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny, składający się z trzech otwartych pytań. Za każdą poprawną odpowiedź student może otrzymać
3 punkty. 0-4 pkt. - 2; 5 pkt. - 3; 6 pkt - 3,5; 7 pkt. - 4; 8 pkt. - 4,5; 9 pkt. - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu oraz z projektu.
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Liczba punktów ECTS 3

2/2



S Y L A B U S

prawo celne
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_7N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego z zakresu prawa celnego, jego
specyfikę i zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu i prawa celnego w kontekście
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń transportowych K_W06EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe z zakresu prawa celnego oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prowadzeniem działalności
transportowej; potrafi samodzielnie formułować i testować hipotezy
związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa
celnego

K_U05EP31

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób
dotyczący prawa celnego

K_U10EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i ubezpieczeń transportowych i prawa celnego, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb gospodarczych i
społecznych z zakresu prawa celnego

K_K01EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
w zakresie prawa celnego K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawowe zagadnienia prawa celnego (m. in. źródła, przedmiot, miejsce w systemie prawa publicznego, zasady, funkcje, rodzaje barier
handlowych - taryfowe, parataryfowe, pozataryfowe). Geneza i rys historyczny prawa celnego, podstawowe pojęcia prawa celnego (m. in. cło,
cło a podatek i opłata). Etapy integracji gospodarczej. Podstawowe instytucje prawa celnego (m.in. pochodzenie towaru, jego wartość celna,
taryfa celna, dług celny i dłużnik celny). Wprowadzenie towaru na unijny obszar celny. Procedury celne (przywozowe i wywozowe).
Antydumping i postępowanie antydumpingowe.

Wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną literaturą, analiza
wybranych orzeczeń sądowychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy pisemnej. Za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) można
otrzymać po 10 pkt.

Ocenę końcowa to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt -dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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S Y L A B U S

prawo finansowe w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_25N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady polskiego i
europejskiego porządku prawnego, w tym prawa finansowego w
transporcie, jego specyfikę i zasady stosowania oraz główne
tendencje rozwojowe

K_W01EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji prawa transportowego i ubezpieczeń
transportowych oraz prawa finansowego w transporcie  oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu, prawa finansowego w transporcie
w kontekście funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych

K_W06EP33

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe dotyczące prawa finansowego w transporcie oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych
w celu rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej; potrafi samodzielnie
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi dotyczącymi prawa finansowego w transporcie

K_U05EP41

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób z
zakresu prawa finansowego w transporcie

K_U10EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i ubezpieczeń transportowych, prawa
finansowego w transporcie, z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb gospodarczych i społecznych oraz prawa finansowego w
transporcie

K_K01EP61

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
w zakresie prawa finansowego w transporcie K_K07EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie, istota, przedmiot, zakres prawa finansowego i podatkowego. Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu prawa finansowego i
podatkowego. Podatkowe aspekty działalności transportowej. Finansowanie publicznej działalności transportowej, w tym, z zakresu
użyteczności publicznej, kolejowej. Źródła finansowania, w tym fundusze unijne, dostępne dla przedsiębiorstw transportowych. Finansowe
aspekty polityki transportowej państwa. Praktyczne aspekty podatkowe działalności przedsiębiorstwa transportowego.

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.
Ćwiczenia: praca w grupach z aktywnym udziałem studentów, praca własna z zalecaną literaturą, analiza wybranych
orzeczeń sądowych, praca dokumentami celno-skarbowymi, praca w grupach.

Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt; 1,5-1,75 -
dst; 2,0 pkt - dst+; 2,25-2,5 pkt -db; 2,75 pkt - db+; 3,0 pkt-bdb.

Ćwiczenia: prezentacja: za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) po 10 pkt; 28-30- pkt -
bdb; 25-27 pkt - db+; 22-24 pkt - db; 19-21 pkt - dst+; 16-18 pkt - dst; 15 pkt i mniej - ndst.
Ćwiczenia: zaliczenie pisemne, ocenę końcowa to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt: 28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+, 22-24 pkt - db 19-21 pkt - dst+ 16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.
Ocena z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej: wykład - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,7 pkt,
ćwiczenia - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

przedmiotu to 0,7 pkt, ćwiczenia - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.
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S Y L A B U S

prawo morskie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_6N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu prawa morskiego, ich specyfikę i zasady
stosowania.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady prawa
morskiego, w szczególności jego źródła, podmioty i przedmiot i
związki tego prawa z problematyką prawa transportowego.

K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu prawa morskiego.

K_U01EP31

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
morskiego w celu rozwiązywania problemów praktycznych
pojawiających się w tym obszarze.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i miejsce prawa morskiego w systemie prawa. Źródła prawa morskiego. Organy państwowej administracji morskiej. Statek morski jako
przedmiot regulacji prawa morskiego. Armator, kapitan i załoga statku morskiego. Umowa przewozu ładunku morzem. Umowa przewozu
pasażera morzem. Czarter na czas i bare boat charter. Ratownictwo morskie. Instytucje prawne związane z wypadkami morskimi.

Wykład z wykorzystaniem analizy aktów prawnych.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Forma pisemna. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.

0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

1/1



S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

prawo obrotu portowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_4N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawne
dotyczące funkcjonowania portów i przystani morskich

K_W03
K_W07EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu umowy zawierane w
związku z obrotem portowym K_W03EP22

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy zawierane w
związku z obrotem portowym K_U03EP31

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Podstawy prawne działalności portów i przystani morskich. Gospodarka nieruchomościami w portach morskich. Opłaty portowe. Cechy i
rodzaje usług portowych. Umowa agencji morskiej. Umowa maklerska. Umowa przeładunku. Usługi pilotowe. Praktyki i zasady współpracy
uczestników obrotu portowego.

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszana tematykaMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt- 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

prawo pocztowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_4N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące działalności
pocztowej

K_W03
K_W07EP11

Student zna i rozumie umowy zawierane w związku z działalnością
pocztową K_W03EP22

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy zawierane w
związku z działalnością pocztową K_U03EP31

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Źródła prawa pocztowego. Podstawowe pojęcia w prawie pocztowym
. Uprawnienie do wykonywania usług pocztowych. Świadczenie usług pocztowych
. Usługi powszechne. Odpowiedzialność operatora pocztowego.

Konwersatorium z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi
20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

1/1



S Y L A B U S

prawo przedsiębiorców
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_5N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia działalności
gospodarczej, przedsiębiorcy oraz zasady ewidencjonowania i
rejestrowania przedsiębiorców

K_W11EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady organizacji i
funkcjonowania spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz innego
typu przedsiębiorców

K_W11EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
przedsiębiorców w celu analizy złożonych problemów prawnych w
tym obszarze

K_U02EP31

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty dotyczące prawa
przedsiębiorców K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03EP71

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Firma i prokura. Centralna Ewidencja
Działalności Gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy. Ogólne wiadomości o spółkach. Spółka cywilna i handlowe spółki osobowe. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy - aspekty praktyczne. Spółka cywilna - analiza przepisów i orzecznictwa,
rozwiązywania stanów faktycznych. Handlowe spółki osobowe - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna
- analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywanie stanów faktycznych.

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

prawo turystyczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie obowiązujące regulacje prawa turystycznego,
ich specyfikę i zasady stosowania. K_W04EP11

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa turystycznego
powiązane z problematyką prawa transportowego w zakresie
przewozu osób i bagażu.

K_W05EP22

Student zna i rozumie organizację oraz funkcjonowanie podmiotów
związanych z branżą turystyczną i ich powiązania z podmiotami z
branży transportowej.

K_W07EP33

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu prawa turystycznego K_U01EP41

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem działalności turystycznej

K_U05EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych

K_K03EP61

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów z
zakresu szeroko rozumianego prawa turystycznego, uwzględniając
aspekty prawne i ekonomiczne

K_K06EP72

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Źródła prawa w turystyce. Podstawowe pojęcia zakresu prawa turystycznego. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności w turystyce
(organizatorzy imprez turystycznych, agenci turystyczni, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, hotelarze). Umowy w działalności
turystycznej (w szczególności o udział w imprezie turystycznej, pilotażowa, przewodnicka, hotelowa, timeshare). Odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych w działalności turystycznej. Ochrona podróżnego przed niewypłacalnością
organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, TFG. Ubezpieczenia w turystyce.

Konwersatorium z wykorzystaniem analizy aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny - test zawierający 20  pytań zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.
0-11 pkt -2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt- 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

2/2



S Y L A B U S

prawo zatrudnienia w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_18N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student potrafi scharakteryzować podstawowe instytucje  prawa
pracy. K_W05EP11

Student zna możliwości zatrudnienia w transporcie K_W05EP22

Student zna specyfikę zatrudnienia w transporcie K_W05EP33

umiejętności

Student odróżnia pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia. K_U03EP41

Student umie zastosować poszczególne instytucje prawa pracy do
zatrudnienia w transporcie. K_U03EP52

Student potrafi formułować podstawowe dokumenty związane z
zatrudnieniem w transporcie. K_U06EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. K_K07EP71

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych przez
podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i poprawy jakości
zatrudnienia w  branży transportowej.

K_K06EP82

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy. Formułowanie umów o pracę. Zakończenie zatrudnienia. Kształtowanie wynagrodzenia.
Zatrudnienie cudzoziemców - procedury. Kształtowanie czasu pracy. BHP w transporcie - analiza przypadków. Zbiorowe prawo pracy - analiza
przypadków. Źródła i zasady prawa pracy. Formy zatrudnienia w transporcie. Odrębności funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy w
transporcie. Wynagrodzenie w transporcie. Czas pracy w transporcie. BHP w transporcie. Zatrudnienie cudzoziemców. Podstawy zbiorowego
prawa pracy.

1. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
2. Metoda aktywizująca (analiza przepisów, orzecznictwa).
3. Prezentacja multimedialna.
4. Analiza tekstów z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z egzaminu.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z kolokwium.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu
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S Y L A B U S

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_15N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu publicznoprawne
regulacje prawa transportowego na gruncie prawa krajowego i
międzynarodowego

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy prawne
korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej K_W11EP22

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień
z zakresu prawa transportowego

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem działalności transportowej

K_U06EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach,
organizacjach i instytucjach związanych z funkcjonowaniem branży
transportowej i przyjmowania w nich różnych ról oraz do
porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie

K_K02EP51

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K_K03EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu drogowego. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu
kolejowego. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu śródlądowymi drogami wodnymi. Praktyczne zagadnienia
publicznoprawnej regulacji transportu lotniczego. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji działalności pocztowej. Źródła
publicznoprawnych regulacji działalności transportowej. Publicznoprawna regulacja transportu drogowego. Publicznoprawna regulacja
transportu kolejowego. Publicznoprawna regulacja transportu śródlądowymi drogami wodnymi. Publicznoprawna regulacja transportu
lotniczego. Publicznoprawna regulacja działalności pocztowej.

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów z egzaminu (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

Egzamin w sesji poprawkowej lub poza sesją egzaminacyjną składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zaliczenie ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, obecności oraz kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium składa się z 10 pytań testowych (po 1 pkt za każde pytanie, max. 10 pkt). Ocena z kolokwium ustalana jest
na podstawie uzyskanych punktów:
0-5 - niedostateczna
6 - dostateczna
7 - dostateczna plus
8 - dobra
9 - dobra plus
10 - bardzo dobra

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu, przy czym student, który uzyska ocenę pozytywną z egzaminu
oraz ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń ma prawo do tzw. premii, tj. podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu,
odpowiednio, z oceny dostatecznej do oceny dostatecznej plus, z oceny dostatecznej plus do oceny dobrej, z oceny
dobrej do oceny dobrej plus, z oceny dobrej plus do oceny bardzo dobrej.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_13N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Der Student kennt und versteht die geltenden Vorschriften im
Bereich des Rechtsschutzes von Passagieren, die sich aus dem EU-
Recht ergeben, sowie deren Besonderheiten und Anwendungsregeln
genau.

K_W03EP11

umiejętności

Der Student ist in der Lage, seine Kenntnisse anzuwenden, um die
Regeln des logischen Denkens bei der Auslegung und Klärung
komplexer Fragen im Bereich des Rechtsschutzes von Passagieren,
die sich aus dem EU-Recht ergeben, korrekt anzuwenden.

K_U01EP21

Der Student ist in der Lage, Rechtstexte zu analysieren und zu
interpretieren und die Rechtsprechung nationaler und ausländischer
Gerichte zu nutzen, um praktische Probleme im Zusammenhang mit
dem rechtlichen Schutz von Passagieren, die sich aus
Transportverträgen ergeben, zu lösen.

K_U05EP32

kompetencje społeczne

Der Student ist bereit, sein Wissen kritisch zu beurteilen, die
Bedeutung des Wissens bei der Lösung praktischer Probleme zu
erkennen und bei Schwierigkeiten bei der selbständigen
Problemlösung Experten hinzuzuziehen.

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Der Zweig- und Multicentercharakter der Rechtsquellen im Bereich des Insassenschutzes; die Interaktion zwischen Rechtsakten verschiedener
Rechtssysteme (EU-Recht, internationale Übereinkommen, nationales Recht); der Umfang des Schutzes. Rechte der Passagiere bei
Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung des Transportmittels, Analyse der Rechtsprechung. Passagierrechte im Falle von
Personenschäden an Passagieren, Analyse der Rechtsprechung. Rechte der Passagiere bei Gepäckschäden. Schutz von behinderten
Passagieren und Passagieren mit eingeschränkter Mobilität. Entschädigungsleistung für Passagiere, Analyse der Rechtsprechung.

Präsentation und Analyse von Rechtsakten und Rechtsprechung zum Schutz der Fahrgastrechte bei den
verschiedenen Verkehrsträgern, verbunden mit einer Diskussion.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Schriftliche Kolloquium bestehend aus 3 offenen Fragen. Die Studenten können für jede Frage maximal 3 Punkte
erhalten. 2 - 0-4 Punkte; 3 - 5 Punkte (die Arbeit erfüllt die Mindestkriterien); 3,5 - 6 Punkte (zufriedenstellend, aber mit
erheblichen Lücken), 4 - 7 Punkte (solide Arbeit mit auffälligen Fehlern); 4,5 - 8 Punkte (über dem durchschnittlichen
Standard - mit einigen Fehlern); 5 - 9 Punkte (erschöpfende Arbeit ohne Fehler).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Die Note des Faches ist 100% der Note des Kolloquiums.
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S Y L A B U S

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_36N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 -
język polski, semestr: 4 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:
1, 2 2, 3, 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zasady
funkcjonowania gospodarki, normatywne, ekonomiczne, etyczne i
praktyczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w branży transportowej w kraju oraz w kontaktach
gospodarczych z zagranicą, z uwzględnieniem jej różnych form
prawnych i organizacyjnych w zakresie problematyki pracy
dyplomowej

K_W09EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej
z prawem transportowym i ubezpieczeń transportowych, w tym
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W10EP22

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
prawa cywilnego, administracyjnego i karnego powiązane z
problematyką prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych,
w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W05EP33

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa, poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z
zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych, potrafi
samodzielnie formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_U01
K_U02
K_U05

EP41

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się K_U10EP52

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu, w
zakresie przygotowywanej pracy dyplomowej

K_K03EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania, syntetyzowania, abstrahowania, porównywania,
uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych z obszaru
prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych. Etyka w badaniach naukowych. Bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie
badań prowadzonych przez seminarzystów. Kontrola postępów pracy. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego.
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. Przygotowanie pracy dyplomowej: ustalenie zainteresowań naukowych studentów, wybór tematu,
praca nad planem pracy. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN, zasobów
bibliotek cyfrowych, katalogów on-line, stron internetowych instytucji naukowych, gospodarczych i politycznych. Bieżąca informacja prawna i
bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez seminarzystów. Kontrola postępów pracy. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe
wymagania formalne i edytorski. Styl i język pracy. Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów
zamieszczanych w pracy dyplomowej.

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. analiza tekstów prawnych, stanowiska judykatury i
doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 2, 3 i 4 semestrze. Zaliczenie semestru 2 i 3 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora (np. referat, przedstawienie fragmentu pracy). Zaliczenie semestru 4 - na podstawie  złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny uzyskanej z zaliczenia.
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S Y L A B U S

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_37N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania
działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiówEP11

umiejętności
Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyceEP21

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjneEP42

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i
otoczenia, w tym przestrzega zasady bezpieczeństwaEP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Regulacje prawne:
- Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej,
- Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.
. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i zajęciach terenowych:
- Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)
. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki pierwszej pomocy. Podstawy prawne w zakresie
ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie
pożaru i innych miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - prowadzenie
resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO).

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP-uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP -uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO
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S Y L A B U S

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_4N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

EP11

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.EP22

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.EP33

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

EP44

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

EP51

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.EP62

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

EP73

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

EP81

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz
danych. Polska
Bibliografia Prawnicza.

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.
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S Y L A B U S

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ2362_1N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi chmurowych
Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz uczelni.EP11

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćEP22

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowejEP33

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnegoEP41

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z wykładowcą i
pracownikami uczelniEP52

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i przystąpić
prawidłowo do egzaminu/zaliczenia onlineEP63

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi studentami
i wykładowcami w trybie pracy zdalnejEP71

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Obsługa platformy e-learningowej. Komunikacja elektroniczna na uczelni.

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

tendencje rozwojowe legislacji morskiej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_19N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza Student zna i rozumie tendencje rozwojowe legislacji morskiej K_W03EP11

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu prawa morskiego K_U01EP21

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych dotyczących prawa morskiego

K_K03EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zagadnienia ogólne dotyczące legislacji morskiej. Zachowawcze tendencje prawa morskiego i zmniejszenie się znaczenia niektórych instytucji
prawa morskiego. Rola organizacji międzynarodowych w tworzeniu prawa morskiego
. Niebezpieczeństwa żeglugi morskiej i rozwój techniki a prawo morskie. Unifikacja prawa dotyczącego przewozu ładunku - Reguły
Rotterdamskie i ich perspektywy. Tendencje rozwojowe dotyczące ochrony praw pasażerów w żegludze morskiej.

Konwersatorium; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Jedno pytanie otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 5 pkt: 2 pkt - 2,0; 3 pkt - 3,0;
3,5 pkt - 3,5; 4 pkt - 4,0; 4,5 pkt - 4,5; 5 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

ubezpieczenia komunikacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_33N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, specyfikę i
rodzaje tych ubezpieczeń oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych,
poprzez właściwy wybór informacji dotyczących tych ubezpieczeń,
dokonywanie ich oceny i krytycznej analizy.

K_U03EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne, owu oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu rozwiązywania
problemów praktycznych powstających na tle ubezpieczeń
komunikacyjnych.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu  problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K03EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych. Źródła prawa dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie Autocasco i Car Assistance. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Zakres
odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Likwidacja szkody przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia auto casco i car assistance  wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Krytyczna analiza orzecznictwa sadowego
dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład -  sprawdzian pisemny składający się z trzech pytań otwartych, za każdą odpowiedź można otrzymać od 0 do
1
pkt.
Ćwiczenia - kolokwium pisemne, test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych, obejmujący materię z wykładu i
ćwiczeń. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt-3,5; 15-16 pkt
4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z wykładu.
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S Y L A B U S

ubezpieczenia transportowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_32N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ubezpieczeń transportowych, specyfikę i rodzaje
tych ubezpieczeń oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W04EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji ubezpieczeń transportowych oraz ich
historyczną ewolucję

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń transportowych. K_U01EP31

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych problemów dotyczących ubezpieczeń transportowych w
przewozie krajowym i międzynarodowym, poprzez właściwy wybór
informacji dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie ich oceny i
krytycznej analizy.

K_U03EP42

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne, owu oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych w
celu rozwiązywania problemów praktycznych powstających na tle
ubezpieczeń transportowych.

K_U05EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K03EP61

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń transportowych. Ubezpieczenia transportowe a ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora (istota, zakres ubezpieczenia, typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy
ubezpieczenia, likwidacja szkody). Ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika. Ubezpieczenie ładunku w transporcie (istota, rodzaje
polis, zakres ubezpieczenia, gestia transportowa, typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy ubezpieczenia). Likwidacja szkód w
przewożonych przesyłkach. Obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody. Ubezpieczenia morskie- ogólna charakterystyka,
specyficzne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń morskich. Ubezpieczenia lotnicze - (ogólna charakterystyka ubezpieczeń lotniczych). Analiza
porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych
odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza orzecznictwa. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika
wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem przyczyn zwalniających ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Analiza orzecznictwa. Analiza
porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia zdolności finansowej przewoźnika wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem warunków
uzyskania świadczenia od zakładu ubezpieczeń. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo"
wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza porównawcza ogólnych
warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo" wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem wyłączeń odpowiedzialności przewoźnika.
Analiza orzecznictwa. Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą - porównanie
warunków. Analiza orzecznictwa.

Wykład: wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

umowy transportowe w prawie państw obcych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_11N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
Student zna i rozumie regulacje prawne państw obcych dotyczące
umów transportowych K_W03EP11

umiejętności

Student potrafi interpretować umowy transportowe poddane
reżimowi państw obcych K_U03EP21

Student potrafi kierować pracą zespołu rozwiązując zadania
dotyczące umów transportowych w prawie państw obcych K_U11EP42

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

K_K03EP31

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Uwagi ogólne o obcych systemach prawnych. Prawo kolizyjne dotyczące umowy przewozu. Umowy transportowe w prawie niemieckim. Umowy
transportowe w prawie francuskim. Umowy transportowe w prawie holenderskim. Umowy transportowe w prawie państw skandynawskich.

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania z kolokwium wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt -
5,0.
 Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i oceny z projektu.
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S Y L A B U S

umowy w obrocie gospodarczym
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_8N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcie umowy
gospodarczej (handlowej), zasady zawierania takich umów i ich
wykładni

K_W05EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulację
podstawowych umów gospodarczych K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
umów gospodarczych w celu analizy złożonych problemów
prawnych w tym obszarze

K_U02EP31

Student potrafi analizować treść umów gospodarczych oraz
konstruować takie umowy K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści

K_K03EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Umowy gospodarcze - pojęcie, ogólne zasady prawa umów, klasyfikacja umów. Wykonanie zobowiązań wynikających z umów w obrocie
gospodarczym i skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Umowa sprzedaży. Umowa zlecenia i umowa o dzieło. Umowa agencyjna
i umowa komisu. Umowa przechowania i umowa składu. Umowa factoringu. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka,
kredyt). Umowy gospodarcze - zagadnienia ogólne - aspekty praktyczne (konstruowanie umów, wykładnia umów, wzorce umowne). Umowa
sprzedaży - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Umowa zlecenia i umowa o dzieło - analiza przepisów i
orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przechowania i umowa składu  - analiza
przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka, kredyt) - analiza
przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych.

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu - test zawierający  12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 otwarte
(po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt -
3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_3N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu unormowania prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz ich specyfikę w
kontekście branży transportowej

K_W01
K_W07
K_W09
K_W10

EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i
orzecznictwa dotyczące zagadnień prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego odnoszących się do branży transportowej K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego oraz stosowania odpowiednich regulacji w
odniesieniu do podmiotów z branży TSL

K_U01EP31

Student potrafi poszukiwać rozwiązań problemów pojawiających się
podczas prowadzenia postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego wobec przedsiębiorcy transportowego lub z
jego udziałem

K_U02
K_U04EP42

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym K_U07EP53

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP61

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu, przy uwzględnieniu ryzyk wynikających z regulacji prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego

K_K01
K_K02
K_K04

EP72

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych dotyczących upadłości i
restrukturyzacji przedsiębiorcy transportowego

K_K03EP83

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólna charakterystyka prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w kontekście funkcjonowania branży transportowej. Podstawy
ogłoszenia upadłości i rozpoczęcia restrukturyzacji oraz ich skutki, postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji.
Skutki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w odniesieniu do przedsiębiorcy transportowego. Podmioty
postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Przebieg postępowania upadłościowego. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego.

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.
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S Y L A B U S

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_22N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu ustalania wysokości odszkodowania w prawie
przewozowym krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę i zasady
stosowania oraz ich główne tendencje rozwojowe

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
naprawienia szkody na gruncie prawa cywilnego powiązane z
problematyką naprawienia szkód w prawie przewozowym K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania
złożonych i nietypowych problemów pojawiających się w toku
stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa transportowego
dotyczących ustalenia szkody i wysokości odszkodwania w prawie
przewozowym na gruncie prawa krajowego oraz konwencji
międzynarodowych przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy,
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji

K_U03EP31

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu

K_K03EP41

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Zasady naprawienia szkody w prawie cywilnym. Ustalenie szkody w prawie przewozowym. Ograniczenie długu, odpowiedzialności i wysokości
odszkodowania w prawie przewozowym. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody na osobie pasażera i w jego bagażu. Ustalenie
wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki. Ustalenie odszkodowania za inne szkody (np. niedotrzymanie terminu przewozu,
niewykonanie zmiany umowy przewozu, niewłaściwe wykorzystanie dokumentów). Kwotowe ograniczenie wysokości odszkodowania w prawie
przewozowym. Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania.

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny -test zawierający 20   pytań zamkniętych  i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi w 100% ocena ze sprawdzianu.

2/2



S Y L A B U S

wstęp do prawa transportowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_16N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa
transportowego, ich specyfikę i zasady stosowania oraz główne
tendencje rozwojowe.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na temat
wybranych instytucji prawa transportowego oraz ich historyczną
ewolucję

K_W02EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu prawa transportowego krajowego,
międzynarodowego i unijnego.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
zagranicznych oraz TSUE w celu rozwiązywania problemów
praktycznych wynikających z multicentryczności źródeł prawa
transportowego i ich wzajemnej relacji.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie prawa transportowego i prawa przewozowego. Miejsce tych dziedzin w systemie prawa. Źródła krajowego, międzynarodowego i
unijnego prawa transportowego. Relacje pomiędzy przepisami należącymi do różnych systemów prawa. Zakres regulacji prawa transportowego.
Uczestnicy procesów transportowych i ich sytuacja prawna. Problematyka prawna przewozów multimodalnych i "na barana". Problematyka
prawna przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników tej samej gałęzi transportu. Kierunki rozwoju legislacji krajowej, unijnej i
międzynarodowej dotyczącej transportu. Analiza przepisów kodeksu cywilnego, ustawy-Prawo przewozowe i konwencji międzynarodowych
dotyczących zakresu zastosowania tych aktów. Analiza przepisów określających kryteria stosowania rozporządzeń unijnych dotyczących
przewozu osób. Analiza orzecznictwa TSUE dotyczącego relacji pomiędzy rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi przewozu osób a
konwencjami międzynarodowymi. Specyficzne instytucje prawa transportowego. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących
zastosowania przepisów tych konwencji do przewozów innym środkiem transportu. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych
dotyczących przewozów sukcesywnych i przewozów z udziałem podwykonawców (tzw. przewoźników faktycznych).

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, składający się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia minimalne
kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt (generalnie
dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami).
Ocena bardzo dobra: 9 pkt (praca wyczerpująca temat, bez błędów).
Ćwiczenia: kolokwium składające się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia
minimalne kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt
(generalnie dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi
błędami). Ocena bardzo dobra: 9 (praca wyczerpująca temat, bez błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_6N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 4

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje dotyczące zabezpieczeń wykorzystywanych w transporcie
krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania. K_W04EP11

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
dotyczącą instytucji zabezpieczania roszczeń w transporcie w
praktyce prowadzenia działalności transportowej. K_U02EP21

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K03EP31

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K07EP42

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Istota i rodzaje zabezpieczeń. Zastaw; zastaw rejestrowy; ustawowe prawo zastawu a prawo powstrzymania się z wydaniem towaru wynikające z
przepisów przewozowych krajowych i międzynarodowych. Hipoteka, hipoteka morska. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. Weksel,
poręczenie wekslowe. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne. Akredytywa, inkaso.

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusja.Metody kształcenia

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S
Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

zagadnienia prawne spedycji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_12N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu obowiązujące
regulacje z zakresu spedycji na gruncie prawa krajowego i
międzynarodowego, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W03EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
spedycji i ich znaczenie w prawie transportowym. K_W05EP22

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania
złożonych zagadnień z zakresu spedycji.

K_U01EP31

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne oraz
wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i zagranicznych w
celu rozwiązywania problemów praktycznych związanych ze
spedycją.

K_U05EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy,
uznawania znaczenia wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz do zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K03EP51

Student jest gotów do odpowiedzialnego przygotowywania się do
pełnienia ról zawodowych związanych z działalnością spedycyjną i
transportową.

K_K04EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Pojęcie i klasyfikacja spedycji. Źródła prawa w zakresie spedycji. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - ogólna charakterystyka. Warunki
prawne wykonywania działalności spedycyjnej. Istota, strony i przedmiot umowy spedycji. Zawarcie i wykonanie umowy spedycji. Wykonanie
przewozu przez spedytora. Odpowiedzialność spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Problematyka
prawna spedycji morskiej.

Konwersatorium problemowe, wsparte analizą aktów prawnych i orzecznictwa, związanego z poruszaną tematyką.
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi
20 pkt.
0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i projektu.

2/2



S Y L A B U S

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_11N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

2 3

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu
ekonomii i ekonomiki transportu, zarządzania finansami
przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania branży transportowej

K_W01
K_W11EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia
zarządzania finansami przedsiębiorstwa w kontekście problematyki
prawa transportowego

K_W06EP22

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty
naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów praktycznych
związanych z prowadzeniem działalności transportowej i
zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa; potrafi samodzielnie
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi dotyczącymi zarządzania finansami przedsiębiorstwa

K_U06EP31

Student potrafi samodzielnie planować i realizować własny proces
uczenia się oraz inspirować proces uczenia się innych osób
dotyczący zarządzania finansami przedsiębiorstwa

K_U10EP42

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności gospodarczej w
zakresie transportu i zarządzania finansami przedsiębiorstwem, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb gospodarczych i
społecznych dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa

K_K01EP51

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa K_K07EP62

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Przedsiębiorstwo- definicja, istota, klasyfikacja, otoczenie. Informacja finansowa w przedsiębiorstwie-istota, źródła, rachunkowość w
przedsiębiorstwie. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zarządzanie poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa.

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach, e-learning.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny: trzy pytania otwarte.

Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie od 0 do 1 pkt. 1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
PIA196AIIJ3435_2N

Nazwa kierunku:

Profil kształcenia:Forma studiów:

prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

Specjalność:
ogólnoakademickiII stopnia, niestacjonarne

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje prawa
krajowego i międzynarodowego dotyczące zawierania oraz
wykonywania umów przewozu osób i rzeczy

K_W03
K_W09
K_W10

EP11

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i
orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych związanych z
zawieraniem i wykonywaniem umów przewozu

K_W02EP22

Student zna relacje między krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi
unormowaniami dotyczącymi zawierania i wykonywania umowy
przewozu

K_W01
K_W08EP33

umiejętności

Student posiada zdolność poruszania się w systemie prawa
transportowego w odniesieniu do regulacji związanych z
zawieraniem i wykonywaniem umowy przewozu

K_U01EP41

Student posiada zdolność stosowania wiedzy z zakresu zawierania i
wykonywania umowy przewozu przy rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych, z wykorzystaniem dorobku
orzecznictwa i poglądów doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

EP52

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i uzasadniać
własne stanowisko w odniesieniu do problematyki prawnej związanej
z zawieraniem i wykonywaniem umowy przewozu

K_U07
K_U09EP63

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy K_K07EP71

Student jest gotów do podejmowania działalności w zakresie
transportu

K_K01
K_K02
K_K04

EP82

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
uznawania znaczenia wiedzy w rozpoznawaniu problemów
poznawczych i praktycznych związanych z zawieraniem i
wykonywaniem umowy przewozu

K_K03EP93

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI

Ogólne zasady wykonywania zobowiązań z umowy przewozu - zagadnienia praktyczne. Czynności poprzedzające translokację przesyłki w
umowie przewozu rzeczy (przygotowanie rzeczy do przewozu, deklaracja wartości przesyłki, czynności ładunkowe i zabezpieczające). List
przewozowy (funkcje, treść, forma). Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy - zagadnienia praktyczne. Sytuacja
prawna uczestników umowy przewozu osób i rzeczy na etapie translokacji - zagadnienia praktyczne. Doręczenie przesyłki wraz z listem
przewozowym i sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu rzeczy - zagadnienia praktyczne. Charakterystyka umowy przewozu w świetle
prawa umów. Zawarcie umowy przewozu osób i rzeczy. Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy. Wykonanie
umowy przewozu osób. Przewóz przesyłek bagażowych. Wykonanie umowy przewozu rzeczy. Sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu
rzeczy.

Analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów, praca w grupach (ćwiczenia),
Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji (wykład)Metody kształcenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:  Egzamin pisemny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania otwarte.
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym
również w formie kazusów. Dodatkowy wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach i aktywny udział.

Ocena z egzaminu i kolokwium zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z egzaminu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_36S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacjami dotyczącymi dochodzenia roszczeń w poszczególnych gałęziach transportu,
obowiązujących w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu podstaw prawa transportowego, zasad odpowiedzialności przewoźnika, ustalenia wysokości
odszkodowania za szkody powstałe przy wykonywaniu przewozów krajowych i międzynarodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu dochodzenia roszczeń
z umowy przewozu w prawie krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu międzynarodowego postępowania
cywilnego powiązane z problematyką  dochodzenia
roszczeń z umów przewozowych w transporcie
międzynarodowym.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przewozu
krajowego i międzynarodowego.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z dochodzeniem
roszczeń z umów przewozu krajowego i
międzynarodowego.

K_U05
K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do pełnienia ról zawodowych
związanych z działalnością transportową.

K_K042 EP6

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu

Forma zajęć: wykład

4
1. Legitymacja do dochodzenia roszczeń; przewoźnicy wobec których możliwe jest dochodzenie
roszczeń. 4 0

22. Akty staranności odbiorcy. 4 0

23. Przedawnienie roszczeń. 4 0

24. Reklamacja. 4 0

3
5. Zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego w sprawach transportowych (jurysdykcja,
porozumienia prorogacyjne, wykonywanie wyroków i ugód sądów zagranicznych). 4 0

26. Arbitraż. 4 0

Wykład problemowy z dyskusją, poparty analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski (2020): Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Stan
obecny i kierunki zmian, Wolters Kluwer,  Warszawa

K. Wesołowski  (2013):  Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer,
Warszawa

M. Stec  (2005): Umowa przewozu w transporcie towarowym,  Zakamycze, Kraków

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk (2018): Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach
nieunormowanych przepisami przewozowymi, Wyd. Nauk. US, Szczecin, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i
Logistyki nr 2

D. Ambrożuk  (2015): Zagadnienie tożsamości roszczeń w sprawach transportowych (Uwagi na tle wyroku  TSUE z 19
grudnia 2013), Wyd. Naukowe US, Szczecin, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki nr 30

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2020):  Prawo przewozowe. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski, D. Ambrożuk, D. Dąbrowski  (2015): Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów
(CMR), Wolters Kluwer, Warszawa

T. Szanciło (2008): Prawo przewozowe. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny .  Cztery pytania otwarte, za każde można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze  sprawdzianu wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5;
18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu Ważona

4
dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

dokumenty w obrocie gospodarczym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada wiedzę dotyczącą dokumentów występujących w obrocie gospodarczym, a także umiejętność
tworzenia i korzystania z takich dokumentów, w tym w szczególności pojawiających się w branży transportowej .

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
prawne odnoszące się do dokumentów księgowych
pojawiających się w branży transportowej

K_W01
K_W021 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
prawne odnoszące się do dokumentów będących
papierami wartościowymi, pojawiających się w branży
transportowej.

K_W01
K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
prawne odnoszące się do dokumentów związanych z
przewozem osób i rzeczy

K_W01
K_W023 EP3

umiejętności

Student potrafi sporządzać dokumenty niezbędne w
ramach funkcjonowania sektora TSL K_U061 EP4

Student potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się
przy obrocie dokumentami w ramach funkcjonowania
przedsiębiorstw transportowych

K_U032 EP5

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z dokumentami
pojawiającymi się w obrocie gospodarczym

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP7

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu oraz prawidłowo sporządzać
dokumenty niezbędne do jej prowadzenia

K_K01
K_K042 EP8

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
dotyczących sporządzania dokumentów

K_K033 EP9
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: dokumenty w obrocie gospodarczym

Forma zajęć: konwersatorium

41. Pojęcie dokumentu i rodzaje dokumentów pojawiających się w obrocie gospodarczym 3 0

22. Dokumenty księgowe i ich rola w funkcjonowaniu branży transportowej 3 0

43. Dokumenty będące papierami wartościowymi i ich rola w funkcjonowaniu branży transportowej 3 0

64. Dokumenty związane z obrotem towarowym 3 0

45. Dokumenty związane z przewozem osób 3 0

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia

W. J. Katner (red.) (2018): Prawo gospodarcze i handlowe, WarszawaLiteratura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2020): Prawo Przewozowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, edu-Libri, Kraków-Legionowo
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami, 75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z
zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 dokumenty w obrocie gospodarczym Ważona

3 dokumenty w obrocie gospodarczym [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr NATALIA ONGOIBA

Prowadzący zajęcia: mgr NATALIA ONGOIBA

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4
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kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

10
1.  Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4 0

10
2.  Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. 4 0

103. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

C. Oxenden, Ch. Latham Koenig   (2018): New English File (pre-intermediate, intermediate, upperintermediate), Oxford
University Press, Oxford

Literatura podstawowa

A. Krois-Lindner  (2018): International Legal English, Cambridge University Press, Cambridge University Press, Cambridge
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,
zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji. Ocena za semestr jest wyliczana
na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z
przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są
następujące: 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena
dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia: mgr REGINA PTAK

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+. Konsolidacja materiału na
poziomie B2+. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją na kierunku na poziomie B2+.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych, w tym również elementy języka fachowego
w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i
zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz argumentacji "za i przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i
filmy, jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje własne
stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2+ oraz do
słownictwa fachowego.

4 0

12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+. 4 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału, sprawdziany i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

Heu E., Mabilat J.J. (2006): Edito B2+, Didier, ParisLiteratura podstawowa

Bloomfield A., Daill E., (2011): DELF B2: 200 activités, CLE International, Paris

Boulares M., Frerot J. L., (2012): Grammaire progressive du français: niveau avancé, CLE International, Paris

Miquel C. (2014): Vocabulaire progressif du français: niveau avancé, CLE International, Paris

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące:  aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR WAHL

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+. Dodatkowo poznanie słownictwa i
struktur językowych zgodnie ze specjalizacją kierunku.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych, w tym również elementy języka fachowego
w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i
zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz argumentacji "za i przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i
filmy, jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje własne
stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz
do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.

4 0

12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+. 4 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno (2005): NUEVO VEN 3, Edelsa, MadridLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr DOROTA MATKOWSKA-KLATT

Prowadzący zajęcia: mgr DOROTA MATKOWSKA-KLATT

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
niemieckojęzycznym na ogólne tematy i
przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

1/3



kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 4 0

12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. 4 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4 0

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego: prezentacja multimedialna analiza tekstów z dyskusją opracowanie projektu, gry
symulacyjne, konwersacje

Metody kształcenia

S. Demme, H. Funk, Ch. Kuhn  (2012): Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD, Cornelsen, Langenscheidt

U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber  (2008): Studio D B2, Cornelsen, Langenscheidt
Literatura podstawowa

Podręcznik do gramatyki języka niemieckiego

Słownik Deutsch als Fremdsprache Słownik monolingwalny
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Wymagana jest obecność na zajęciach. Ocena końcowa jest ustalana na
podstawie ocen cząstkowych z testów po każdym dziale, prac pisemnych, prezentacji oraz
aktywności na zajęciach.
Zasady wystawiania oceny końcowej są następujące: ocena dostateczna - od 60%, ocena
dostateczna plus - od 70%, ocena dobra - od 80%, ocena dobra plus - od 90%, ocena bardzo dobra
- 100%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: mgr LUCYNA SMĘDZIK

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+. Dodatkowo poznanie słownictwa i
struktur językowych zgodnie ze specjalizacją kierunku.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych, w tym również elementy języka fachowego
w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i
zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz argumentacji "za i przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i
filmy, jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje własne
stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz
do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.

4 0

12
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+. 4 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów; ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia

Pado A. (2011): Start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP, WarszawaLiteratura podstawowa

Pado A. (2003): Ty za ili protiv. Materiały uzupełniające, WSiP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

międzynarodowe prawo handlowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa handlowego oraz nauka tworzenia i
analizy dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie handlowym

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
terminologię wykorzystywana w międzynarodowym
prawie
handlowym

K_W051 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
międzynarodowego prawa handlowego, w szczególności
jego źródła, podmioty i przedmiot oraz zasady
międzynarodowych transakcji handlowych

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z
zakresu międzynarodowego prawa handlowego w celu
analizy złożonych problemów prawnych w tym obszarze K_U021 EP3

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty
dotyczące międzynarodowego prawa handlowego K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K03
K_K051 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: międzynarodowe prawo handlowe

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie, rozwój i źródła międzynarodowego prawa handlowego 4 0

22. Podmioty i przedmiot międzynarodowego prawa handlowego 4 0
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23. Ogólna charakterystyka transakcji w handlu międzynarodowym 4 0

44. Kontrakt i prawo właściwe 4 0

35. Zawarcie umowy i jej forma 4 0

46. Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów 4 0

37. Incoterms i inne reguły handlowe 4 0

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktycznaMetody kształcenia

W. Popiołek (red.) (2013): Międzynarodowe prawo handlowe, WarszawaLiteratura podstawowa

M. Pazdan (red.) (2001): Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, Warszawa

M. Pazdan (red.) (2016): Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający pytania zamknięte oraz otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze
sprawdzianu.
wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 międzynarodowe prawo handlowe Ważona

4 międzynarodowe prawo handlowe [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 15 E0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowego prawa morza i przestrzeni
powietrznej, w tym przestrzeni lotniczej i kosmicznej.

Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie podstaw prawoznawstwa zwłaszcza odnośnie do problematyki źródeł
prawa oraz tworzenia i stosowania prawa, a także w zakresie prawa międzynarodowego publicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie specyfikę międzynarodowego prawa
morza, jego rolę, funkcje i znaczenie w prawie
międzynarodowym, a także zna podstawowe pojęcia,
zasady, źródła i instytucje prawa morza.

K_W01
K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia związane z międzynarodowym prawem
przestrzeni powietrznej.

K_W032 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe w celu rozwiązywania złożonych
problemów pojawiających się w toku stosowania
przepisów prawnych z zakresu prawa morza i przestrzeni
powietrznej na gruncie konwencji międzynarodowych

K_U041 EP3

Student potrafi wykorzystywać orzecznictwo sądów
krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prawem morza,
prawem lotniczym i prawem kosmicznym.

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w
zakresie wykorzystania wiedzy o międzynarodowym
prawie morza i przestrzeni powietrznej do rozwiązywania
problemów prawnych

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej

Forma zajęć: wykład

31. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza. 4 0
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22. Status prawny obszarów morskich w prawie międzynarodowym publicznym. 4 0

33. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa lotniczego. 4 0

2
4. Status prawny przestrzeni powietrznej i statków powietrznych w prawie międzynarodowym
publicznym. Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej 4 0

35. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa kosmicznego 4 0

2
6. Status prawny przestrzeni kosmicznej, obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.
Podstawowe traktaty regulujące współpracę międzynarodową w zakresie wykorzystywania przestrzeni
kosmicznej.

4 0

Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

A. Górbiel (1985): Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa

C. Mik, K. Marciniak (red.) (1982): Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r., Toruń

M. Żylicz (2011): Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa

Literatura podstawowa

M.N. Shaw   (2011): Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej Ważona

4
międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Multimodal transport law
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu: The aim of the educational process is to introduce students to the rules of the multimodal transport law

Wymagania wstępne: Knowing the basics of transport law

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
The student knows and understand in-depth the legal
rules of multimodal transport of goods K_W031 EP1

umiejętności
The student can use knowledge concerning a multimodal
transport of goods in his/her professional work K_U031 EP2

kompetencje społeczne
The student has an in-depth awareness of the level of
their knowledge and skills, and is ready to critically
assess their knowledge and content.

K_K031 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Multimodal transport law

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. The concept of the multimodal transport of goods. The contract for the multimodal transport of goods

3 0

4
2. Past attempts to regulate international multimodal transport of goods. Uniform system, network
system and modified system 3 0

43. Multimodal transport under the CMR 3 0

24. Multimodal transport under the CIM and CMNI 3 0

25. Multimodal transport under the Warsaw and Montreal Convention 3 0

46. Multimodal transport under the maritime conventions 3 0

27. Multimodal transport under the domestic Transport Law and Maritime Code 3 0

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussionMetody kształcenia
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M. Hoeks (2009): Multimodal transport law, BredaLiteratura podstawowa

D.A. Glass (2009): Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, London

von Ziegler A., Schelin J., Zunarelli S. (eds.) (2010): The Rotterdam Rules 2008: commentary to the United Nations
Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, Alphen aan den Rijn

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

17Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Written test consisting of 16 questions - 12 one-choice questions (for 1 point) and 4 open questions (for 2 points). A
maximum of 20 points may be obtained maximally from the test. 0 -11 points - 2,0; 12-13 points - 3,0; 14 points 3,5;
15-16 points - 4,0; 17 points - 4,5, 18-20 points - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade from the subject is 100% of the grade from the test.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 Multimodal transport law Ważona

3 Multimodal transport law [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Cele przedmiotu:

Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących norm technicznych  obowiązujących w transporcie
drogowym rzeczy oraz
dodatkowych wymagań podczas realizacji przewozów związanych ze specyfiką ładunku.
Przygotowanie studentów do podejmowania
racjonalnych decyzji w procesie transportowym w przedsiębiorstwach sektora TSL.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu transportu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia
technologiczne dotyczące transportu

K_W06
K_W091 EP1

Student charakteryzuje i opisuje zasady realizacji
przewozu wynikające ze specyfiki wynikającej z rodzaju
ładunku w przedsiębiorstwach sektora TSL oraz orientuje
się w sytuacji w zakresie kierunków rozwoju
przedsiębiorstw w specyfice ładunku i środka transportu
na rynku Unii Europejskiej

K_W06
K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące doboru
środka transportu w zależności od rodzaju ładunku. K_U03

K_U041 EP3

Student potrafi planować wykonanie transportu w
odniesieniu do ładunków szczególnych (towarów
niebezpiecznych, odpadów, towarów szybko psujących
się, zwierząt)

K_U03
K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu dotyczącego stosowania norm technicznych w
transporcie

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Podstawowe akty prawne określające wymagania techniczne pojazdów 3 0
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22. Podstawowe zagadnienie z zakresu norm technicznych obowiązujących w transporcie drogowym 3 0

53. Towary niebezpieczne w transporcie ( Umowa europejska ADR ) 3 0

24. Przewozy odpadów - regulacje prawne 3 0

15. Przewozy artykułów szybko psujących się (Konwencja ATP) 3 0

16. Przewozy zwierząt regulacje prawne i wymagania 3 0

17. Czas pracy załóg pojazdów a normy związane z przewozami ładunków 3 0

2
8. Czynnik ludzki  w transporcie i dodatkowe kwalifikacje jako determinanta sukcesu działalności w
sektorze TSL 3 0

Konwersatorium poprzedzone wykładem - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach
przez studentów, dyskusjaMetody kształcenia

K. Grzegorczyk, R. Buchcar (2016): Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019, BłonieLiteratura podstawowa

B. Madej, J. Michniak, R. Madej, J. Kurcz (2014): Przewozy drogowe osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy zawodowego,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu
18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

normy techniczne i techniczne aspekty działalności
transportowej

Ważona

3
normy techniczne i techniczne aspekty działalności
transportowej [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

ochrona danych osobowych w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW ZDYB

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW ZDYB

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat systemu przetwarzania danych osobowych w
zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (głównie RODO) w transporcie.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i postępowania
administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy,
struktury i instytucje ochrony danych osobowych na
poziomie międzynarodowym i europejskim, istotne dla
kształtowania systemu ochrony danych osobowych w
transporcie jako fragmentu systemu ochrony danych
osobowych oraz standardów międzynarodowej i krajowej
ochrony danych osobowych.

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i
obowiązki pasażerów korzystających z usług
transportowych w związku z ochroną danych osobowych
ich dotyczących w kontekście prawa Unii Europejskiej i
prawa polskiego.

K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa ochrony danych osobowych i
powiązanych z nim dyscyplin do opisu i analizowania
przyczyn oraz przebiegu procesu i zjawisk zachodzących
w praktyce gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych w działalności transportowej.

K_U021 EP3

Student potrafi formułować twórczo własne opinie i
dobierać krytycznie dane i metody analiz i szacowania
ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych. K_U042 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty aktów
prawnych oraz wykorzystywać dorobek doktryny i
orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych z
zakresu ochrony danych osobowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
ochroną danych osobowych w działalności
transportowej.

K_U053 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w
przedsiębiorstwach oraz organach administracji
publicznej związanych z funkcjonowaniem branży
transportowej i zajmowania w nich różnych stanowisk
oraz do porozumiewania się z osobami będącymi i
niebędącymi specjalistami w dziedzinie ochrony danych
osobowych.

K_K021 EP6

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu związanego z
ochroną danych osobowych w transporcie.

K_K032 EP7

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i
wykonywania zadań z zakresu przetwarzania danych
osobowych oraz prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania dylematów związanych z ich
przetwarzaniem, w tym w szczególności udostępnianiem
i przechowywaniem.

K_K053 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona danych osobowych w transporcie

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie danych osobowych 3 0

4
2. Kluczowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia
RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 3 0

3
3. Prawa osoby, której dane dotyczą w praktyce oraz obowiązki administratora i podmiotu
przetwarzającego 3 0

3
4. Przetwarzanie danych osobowych oparte na analizie ryzyka oraz mechanizmy zwiększające
bezpieczeństwo w transporcie 3 0

35. Rola organu nadzorczego i inspektora ochrony danych w systemie ochrony danych osobowych 3 0

Wykład, analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny obejmujący 5 pytań opisowych. Dopuszczalne jedno, dodatkowe pytanie fakultatywne,
dodatkowo punktowane.
Każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na pytanie można otrzymać od 0 punktów do 1 punktu.

Warunki oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus - od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra - od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus - od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra - od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 ochrona danych osobowych w transporcie Ważona

3 ochrona danych osobowych w transporcie [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Krasuski (2018): Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa

P. Fajgielski  (2018): Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,
Warszawa

T. Wyka, M.A. Mielczarek (red.),  (2019): Administrator i inspektor ochrony danych osobowych: pozycja prawna, Warszawa

Literatura podstawowa

G. Szpor (red. naukowy), A. Piskorz-Ryń (red. tomu) (2016): Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5.,
Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska, j. Gołaczyński (red.) (2019): Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed
organami administracji publicznej, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

ochrona konkurencji w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAJMUND MOLSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAJMUND MOLSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy nt. prawnej ochrony konkurencji w transporcie, a także nabycie umiejętności
praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Wymagania wstępne: Przydatna jest podstawowa wiedza z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego w zakresie
ochrony konkurencji

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
instrumenty prawne dotyczące ochrony konkurencji w
branży transportowej

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu ochrony konkurencji w branży
transportowej

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
ochroną konkurencji w branży transportowej

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej i ubezpieczeń transportowych  na polu
ochrony konkurencji

K_K051 EP5

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
dotyczącego ochrony konkurencji w branży
transportowej

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona konkurencji w transporcie
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Forma zajęć: konwersatorium

11. System prawa konkurencji 2 0

12. Organy ochrony konkurencji 2 0

33. Instrumenty prawne przeciwdziałania porozumieniom ograniczającym konkurencję 2 0

34. Instrumenty prawne przeciwdziałania praktykom nadużywania pozycji dominującej 2 0

35. Instrumenty prawne przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom 2 0

36. Ochrona konkurencji przed niedozwoloną pomocą publiczną 2 0

17. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji 2 0

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją dydaktyczną związaną z poruszaną tematyką.Metody kształcenia

C. Banasiński (red.)  (2018): Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Stawicki, E. Stawicki (red.)  (2016): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa

M. Kępiński (red.)  (2013): Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Tom 15, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

Sprawdzian w terminach innych niż ostatnie zajęcia wg planu składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 ochrona konkurencji w transporcie Ważona

2 ochrona konkurencji w transporcie [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

ochrona środowiska w działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA BARCZAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ANNA BARCZAK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z zasadami ochrony przed emisjami oraz
transportem materiałów niebezpiecznych, zwłaszcza z obowiązkami dotyczącymi transportu odpadów. Student w
trakcie zajęć uzyska umiejętności związane z rozstrzyganiem problemów w zakresie ochrony środowiska powstałych w
branży transportowej oraz odpowiedzialności prawnej uczestników prawa transportowego.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa transportowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu w
kontekście funkcjonowania branży transportowej K_W061 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy
prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej związane z ochroną
środowiska

K_W01
K_W02
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu ochrony środowiska w branży
transportowej

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się
w toku stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa
transportowego na gruncie prawa krajowego oraz
konwencji międzynarodowych związanych z ochroną
środowiska

K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych, społecznych i
środowiskowych

K_K011 EP5

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej w zakresie ochrony środowiska

K_K052 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: ochrona środowiska w działalności transportowej

Forma zajęć: konwersatorium

41. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska i system prawa ochrony środowiska 3 0

42. Zasady ochrony przed emisjami 3 0

3
3. Transport materiałów niebezpiecznych i postępowanie z odpadami w trakcie wykonywania transportu

3 0

44. Odpowiedzialność prawna za naruszenie obowiązków środowiskowych 3 0

Wykład prowadzony z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Analiza tekstów prawnych, orzecznictwa sądów
administracyjnych i poglądów doktrynyMetody kształcenia

M. Górski (2018): Prawo ochrony środowiska, , WarszawaLiteratura podstawowa

B. Wierzbowski, B. Rakoczy   : Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa, 2018

P. Korzeniowski  (2010): Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź

Komentarze do: ustawy Prawo ochrony środowiska; ustawy o odpadach; ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie zajęć oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Sprawdzian ma formę testu, składającego się z 15 pytań (10 pytań na stwierdzenie prawdziwości twierdzenia, 5 pytań
na uzupełnienie twierdzenia). Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany
test umożliwia uzyskanie 15 punktów

 Zasady oceniania testu są następujące:
-15-14 pkt - bardzo dobry,
-13 pkt - dobry plus,
-12-11 pkt - dobry,
-10 pkt - dostateczny plus
-9-8 pkt - dostateczny,
poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Projekt ma charakter fakultatywny. Dotyczy rozszerzenia zagadnień realizowanych na wykładzie w aspekcie
praktycznym. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z projektu podwyższa ocenę z zaliczenia o jeden stopień.
Ocenę końcową stanowi ocena z testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 ochrona środowiska w działalności transportowej Ważona

3
ochrona środowiska w działalności transportowej
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy przewozu, w szczególności
przesłankami odpowiedzialności i przyczynami zwalniającymi. Nabycie przez studentów umiejętności interpretowania i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy przewozu na gruncie
prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza za zakresu prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy
przewozu na gruncie polskiego i międzynarodowego
prawa przewozowego, ich specyfikę i tendencje
rozwojowe

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu prawa cywilnego dotyczące
odpowiedzialności odszkodowawczej powiązane z
problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej stron
umowy przewozu

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu odpowiedzialności
odszkodowawczej stron umowy przewozu.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego dotyczących
kwestii odpowiedzialności stron umowy przewozu na
gruncie prawa krajowego oraz konwencji
międzynarodowych przez właściwy dobór źródeł i
informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji

K_U032 EP4

1/3



kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej 3 0

12. Unitarystyczny system odpowiedzialności przewoźnika - istota, konsekwencje 3 0

1
3. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy przewozu
osób 3 0

3
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za stan przesyłki i opóźnienie w przewozie (szkoda,
związek czasowy z przewozem, rola związku przyczynowego i winy przewoźnika) 3 0

25. Koncepcje i rola winy prawie przewozowym 3 0

26. Przyczyny zwalniające od odpowiedzialności za stan przesyłki i opóźnienie w przewozie 3 0

27. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów 3 0

2
8. Odpowiedzialność nadawcy przesyłki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewozu 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

3
1. Analiza przepisów art. 415, 429, 435 i 436 k.c. oraz 471 i 474 k.c.  w zakresie podstaw i przesłanek
odpowiedzialności odszkodowawczej 3 0

3
2. Analiza relacji przepisów art. 435 i 436 k.c. i  443 k.c. do  przepisów konwencji międzynarodowych
wprowadzających unitarystyczny system odpowiedzialności przewoźnika 3 0

3
3. Analiza postanowień art. 65 - 69 prawa przewozowego i odpowiadających ich treściowo postanowień
konwencji międzynarodowych pod kątem przesłanek odpowiedzialności przewoźnika i przyczyn
zwalniających od odpowiedzialności.

3 0

3
4. Analiza przepisów dotyczących ułatwień dowodowych w procesie wykazywania przesłanek
odpowiedzialności i przyczyn zwalniających od odpowiedzialności. 3 0

3
5. Omówienie orzecznictwa sądowego dotyczącego  odpowiedzialności przewoźnika według ustawy -
Prawo przewozowe, CMR, RU/CIM i konwencji montrealskiej dotyczących odpowiedzialności
przewoźnika.

3 0

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny- test zawierający 20 pytań zamkniętych i otwartych.  Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt-3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań   zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu

Ważona

3
odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



A. Konert (2010): Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (1995): Odpowiedzialność za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe, Biuro
Prawne Podmiotów Gospodarczych, Zielona Góra

T. Szanciło (2013): Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, C.H. Beck,
Warszawa

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dabrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski (2020): Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters
Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (2013): Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolter Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3
odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Pogłębione zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności przedsiębiorców
turystycznych. Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania problemów związanych z odpowiedzialnością
przedsiębiorców turystycznych, w tym dochodzenia roszczeń od takich przedsiębiorców.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego, w tym zobowiązań oraz prawa turystycznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje prawa turystycznego dotyczące
zagadnień związanych z odpowiedzialnością
przedsiębiorców działających w branży turystycznej, ich
specyfikę i zasady stosowania.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu prawa turystycznego dotyczące
odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych
powiązane z problematyką prawa cywilnego, w tym
prawa transportowego.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z dochodzeniem
roszczeń wobec przedsiębiorców działających w branży
turystycznej.

K_U052 EP4

1/3



kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych

K_K031 EP5

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do pełnienia ról zawodowych w
branży turystycznej, z poszanowaniem praw
przysługujących podróżnym (praw klientów
przedsiębiorców działających w branży turystycznej)

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego

Forma zajęć: konwersatorium

41. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. 4 0

5
2. Odpowiedzialność organizatora imprez turystycznych, przedsiębiorcy ułatwiającego zawarcie umowy
o powiązane usługi turystyczne. 4 0

33. Odpowiedzialność agenta turystycznego. 4 0

5
4. Odpowiedzialność dostawców usług turystycznych (m.in. hotelarzy, przewodników turystycznych,
pilotów wycieczek, przewoźników). 4 0

35. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej przedsiębiorców turystycznych. 4 0

Konwersatorium w z analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

D.Borek, H.Zawistowska, (red.)  (2020): Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych, ODDK, Gdańsk

M. Nesterowicz  (2016):  Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa

P. Piskozub (2017): Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o
świadczenie usług turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk  (2019): Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących umowy o udział w takiej
imprezie, w: B. Gnela, E.Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych
państwach UE , C.H. Beck,, Warszawa

J. Gospodarek  (2011): Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego. Próba uogólnień. W: A.
Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (s. 60-105). ., Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu., Wrocław

M. Nesterowicz (2018): Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej
implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży. Przegląd Sądowy, 9, 44-57., Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie pisemnej. Trzy pytanie otwarte. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów 9.
0-4 pkt - 2; 5 pkt - 3; 6 pkt- 3,5; 7- pkt 4; 8 pkt -4,5; 9 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego Ważona

4
odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 wykład 30 ZO0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROBERT PISZKO

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROBERT PISZKO

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawami polskiego i europejskiego porządku prawnego

Wymagania wstępne:

Wiedza: student ma wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej
Umiejętności: student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy  tekstu w języku polskim
Kompetencje: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest językowo
przygotowany do analizy różnego tekstów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego, ustrój
organów tworzących i stosujących prawo oraz tendencje
rozwojowe systemu prawnego.

K_W011 EP1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
teorii prawa. K_W012 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
dokonywać wykładni przepisów prawnych, w tym z
zakresu prawa transportowego.

K_U051 EP3

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną  w
celu sprawnego posługiwania się systemami
normatywnym, w szczególności w zakresie ustalenia
obowiązujących norm prawnych znajdujących
zastosowanie w określonych stanach faktycznych.

K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu.

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego

Forma zajęć: wykład

41. Pojęcie prawa 1 0
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42. Źródła prawa. Normatywna koncepcja źródeł prawa 1 0

43. Przekazywanie informacji o prawie. Treść aktu normatywnego. 1 0

24. Ustrój organów Unii Europejskiej 1 0

25. Prawo europejskie i jego źródła 1 0

46. System prawny a porządek prawny 1 0

57. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 1 0

58. Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa. Praworządność 1 0

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metody
symulacyjneMetody kształcenia

J.Barcz, M.Górka, A.Wyrozumska,  (2017): Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania
i  administracji., Warszawa

J.Jabłońska-Bonca (2007): Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa
Literatura podstawowa

M.Zieliński (2017): Wykładnia prawa.Zasady.Reguły Wskazówki, , WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

22Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

27Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze;
student otrzymuje ocenę dobrą jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi konsekwencje
praktyczne;
student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeżeli poznał podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi
konsekwencje praktyczne w stopniu wykraczającym poza przeciętną wiedzę

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego Ważona

1
podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa administracyjnego

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z  podstaw prawa oraz organizacji i funkcjonowania administracji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawowe pojęcia i instytucje prawa i postępowania
administracyjnego.

K_W051 EP1

Student zna i rozumie  podstawowe pojęcia i instytucje
dotyczące prawa komunikacji i łączności. K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych dotyczących
prawnoadministracyjnych aspektów działalności
transportowej.

K_U051 EP3

Student potrafi samodzielnie sporządzać pisma
kierowane do organów administracji dotyczące
prawnoadministracyjnych zagadnień związanych z
działalnością transportową i ubezpieczeniową.

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącym
prawa lub postępowania administracyjnego.

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Forma zajęć: wykład

1/3



11. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji 1 0

22. Źródła prawa administracyjnego, krajowego i unijnego oraz dzienniki urzędowe 1 0

23. Prawne formy działania administracji publicznej 1 0

24. Ustrój administracji publicznej 1 0

15. Podziały terytorialne państwa 1 0

26. Prawo komunikacji i łączności 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Kodeks postępowania administracyjnego - zasady ogólne 1 0

22. Wszczęcie postępowania administracyjnego 1 0

13. Zawieszenie postępowania 1 0

24. Wznowienie postępowania 1 0

15. Postępowanie uproszczone 1 0

Wykłady oraz ćwiczenia z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Egzamin:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Kolokwium:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkowska (2017): Zarys prawa administracyjnego , Warszawa

M. Wierzbowski  (red.) (2019): Prawo administracyjne, Warszawa
Literatura podstawowa

Z. Kmiecik  (2019): Postępowanie  administracyjne, postępowanie egzekucyjne i postępowanie sądowoadministracyjne,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa i postępowania administracyjnego Ważona

1
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład]

egzamin 1,00

1
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawa i postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami prawa i postępowania cywilnego oraz nauka umiejętności wykorzystywania
wiedzę teoretycznej z zakresu
prawa cywilnego w celu analizy złożonych problemów prawnych w tym obszarze, a także nauka umiejętności spójnego
wypowiadania się na piśmie na temat prawa i postępowania cywilnego.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z
zakresu prawa cywilnego K_W051 EP1

Student zna i rozumie cele i przebieg postępowania
cywilnego K_W092 EP2

Student zna poglądy doktryny oraz wybrane
orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa i
postępowania cywilnego.

K_W053 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa umów cywilnego w celu analizy złożonych
problemów prawnych w tym obszarze

K_U021 EP4

Student potrafi w sposób spójny i precyzyjny
wypowiadać się na piśmie temat instytucji prawa i
postępowania cywilnego oraz uzasadniać swoje
stanowiska dotyczące tych instytucji korzystając z
dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.

K_U062 EP5

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe z zakresu prawa i postępowania
cywilnego oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów
krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych.

K_U053 EP8

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K031 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: podstawy prawa i postępowania cywilnego

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i źródła prawa cywilnego 1 0

12. Zasady prawa cywilnego 1 0

23. Stosunek cywilnoprawny - pojęcie i jego elementy (podmioty, przedmiot, prawa i obowiązki) 1 0

2
4. Zdarzenia cywilnoprawne. Czynności prawne. Forma czynności prawnych. Wadliwość czynności
prawnych 1 0

15. Sposoby zawarcia umowy 1 0

16. Przedstawicielstwo ustawowe. Pełnomocnictwo 1 0

17. Przedawnienie 1 0

18. Prawo rzeczowe - podstawowe pojęcia 1 0

19. Pojęcie własności. Własność a posiadanie. 1 0

110. Nabycie i utrata własności. Ochrona własności 1 0

211. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe 1 0

212. Pojęcie zobowiązania. Struktura stosunku zobowiązaniowego. Wielość dłużników lub wierzycieli 1 0

113. Pojęcie i klasyfikacja świadczeń 1 0

214. Umowy jako źródło zobowiązań 1 0

215. Czyny niedozwolone jako źródło zobowiązań 1 0

116. Pozostałe źródła zobowiązań 1 0

217. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania 1 0

218. Ogólna charakterystyka procedury cywilnej 1 0

219. Podmioty postępowania cywilnego 1 0

220. Przebieg postępowania cywilnego 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pojęcie i źródła prawa cywilnego - aspekty praktyczne 1 0

22. Stosunek cywilnoprawny - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 1 0

23. Czynności prawne - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 1 0

2
4. Podstawowe instytucje prawa rzeczowego - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 1 0

4
5. Podstawowe instytucje zobowiązań - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 1 0

36. Praktyczne aspekty postępowania cywilnego 1 0

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll (red.) (2019): Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa

E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) (2018): Zarys prawa cywilnego, Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska (2020): Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Olejniczak (2018): Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa

A. Olejniczak, Z. Radwański (2018): Zobowiązania – część ogólna, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

17Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie pisemnego kolokwium , obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz
rozwiązanie kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0;
13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa i postępowania cywilnego Ważona

1 podstawy prawa i postępowania cywilnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

1 podstawy prawa i postępowania cywilnego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawa i postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ŁUKASZ POHL

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ŁUKASZ POHL

Cele przedmiotu: Objaśnienie podstaw materialnego i procesowego prawa karnego.

Wymagania wstępne: Nie stawia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna warunki przestępności czynu, formy
popełnienia przestępstwa, zbiegi przepisów i
przestępstw, treść znamion przestępstw wykazujących
ścisły związek z działalnością transportową i
ubezpieczeniową

K_W05
K_W081 EP1

Student zna system kar i innych środków prawnokarnej
reakcji na instytucjonalnie stwierdzony fakt popełnienia
przestępstwa

K_W05
K_W082 EP2

Student zna naczelne zasady procesu karnego i jego
strukturę

K_W05
K_W083 EP3

umiejętności

Student potrafi rozpoznawać warunki przestępności
czynu, potrafi dokonywać kwalifikacji konkretnego
zachowania jako określonej formy popełnienia
przestępstwa, potrafi kształtować kwalifikację prawną
czynu w przypadku zbiegu przepisów, potrafi
wyodrębniać określone postaci zbiegu przestępstw

K_U01
K_U04
K_U05
K_U08

1 EP4

Student potrafi odróżniać karę grożącą od kary możliwej
do wymierzenia

K_U04
K_U052 EP5

Student potrafi wskazać przebieg postępowania karnego K_U053 EP6

kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do samodzielnego
rozwiązywania określonych problemów prawa i procesu
karnego w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania karnego

Forma zajęć: wykład

1/2



11

1. Zagadnienia nauki o przestępstwie: elementy struktury przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność,
karygodność, wina), okoliczności dekompletujące strukturę przestępstwa (kontratypy, okoliczności
wyłączające winę), formy popełnienia przestępstwa (stadialnych oraz tzw. zjawiskowych), zbiegi
przepisów i przestępstw, a także zagadnienia części szczególnej prawa karnego (określone typy
przestępstw wykazujące związek z działalnością transportową i ubezpieczeniową), a także analiza
wybranych typów przestępstw wykazujących ścisły związek z działalnością transportową i
ubezpieczeniową

1 0

2

2. Zagadnienia nauki o karze: rodzaje kar (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat
pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności), środki karne, środki probacyjne, środki
zabezpieczające, dyrektywy sądowego wymiaru kary, nadzwyczajny wymiar kary (nadzwyczajne
złagodzenie kary oraz nadzwyczajne obostrzenie kary).

1 0

23. Zasady procesu karnego i jego przebieg 1 0

Wykład interaktywny (z dialogiem ze studentami)Metody kształcenia

J. Zagrodnik (2019): Proces karny, Warszawa

Ł. Pohl (2019): Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa

R.A. Stefański (2009): Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa

Literatura podstawowa

W. Wróbel W., A. Zoll (2019): Polskie prawo karne. Część ogólna, KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: zaliczenie na ocenę. Zaliczenie uzyskiwane na podstawie sprawdzianu,
podczas którego student odpowiada na trzy pytania. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana (ocena cząstkowa);
końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa jest: 1) oceną niedostateczną (2,0) -
przy średniej ocen cząstkowych poniżej 3.00 2) oceną dostateczną (3,0) - do średniej ocen cząstkowych 3.49 3) oceną
dostateczną plus (3,5) - do średniej ocen cząstkowych 3.99 4) oceną dobrą (4,0) - do średniej ocen cząstkowych 4.49
5) oceną dobrą plus (4,5) - do średniej ocen cząstkowych 4.99 6) oceną bardzo dobrą (5,0) - w przypadku średniej
ocen cząstkowych 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy prawa i postępowania karnego Ważona

1 podstawy prawa i postępowania karnego [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA DADAŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr KATARZYNA DADAŃSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami prawa i instytucjami prawa prywatnego międzynarodowego. Nabycie
przez studentów umiejętności interpretacji przepisów prawa prywatnego międzynarodowego (rekonstrukcji norm
kolizyjnych), zastosowania norm pomocniczych, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych
w oparciu o obowiązujące przepisy. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz TSUE. Analiza wybranych umów
międzynarodowych zawierających normy prawa prywatnego międzynarodowego. Wprowadzenie do
międzynarodowego postępowania cywilnego.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia
przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni, znajomość poszczególnych działów prawa cywilnego,
prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego, znajomość procedury cywilnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła prawa
prywatnego międzynarodowego: krajowe, unijne i
międzynarodowe.

K_W01
K_W031 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe
instytucje prawa prywatnego międzynarodowego.

K_W01
K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi odnaleźć właściwy akt normatywny z zakresu
prawa prywatnego międzynarodowego oraz
zrekonstruować normy kolizyjne z przepisów prawa
prywatnego międzynarodowego.

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP3

Student potrafi oznaczyć i wskazać prawo właściwe dla
stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z
więcej niż jednym obszarem prawnym.

K_U03
K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej.

K_K061 EP5

Jest gotów dyskutować, prezentować i uzasadniać swoje
poglądy na temat interpretacji norm prawa
międzynarodowego prywatnego.

K_K022 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa międzynarodowego prywatnego

Forma zajęć: wykład
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1
1. Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Źródła prawa prywatnego
międzynarodowego. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie. Autonomia woli w prawie prywatnym
międzynarodowym - kolizyjnoprawny wybór prawa właściwego, materialnoprawne wskazanie.

2 0

1
2. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych. Analiza łączników stosowanych w ppm. Subokreślnik temporalny.
Klauzula porządku publicznego. 2 0

2
3. Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego. Odesłanie. Wyłączenie odesłania. Kwestia wstępna.
Niejednolite prawo. Obejście prawa. Zmiana statutu. 2 0

1
4. Przepisy szczegółowe ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Osoby fizyczne i prawne. Jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Czynności prawne. Forma czynności prawnych.
Przedstawicielstwo.

2 0

15. Prawo rzeczowe, posiadanie (ustawa PPM). 2 0

2
6. Zobowiązania umowne. Rozporządzenie Rzym I. Wybór prawa i inne łączniki w umowach przewozu.
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). 2 0

2
7. Zobowiązania pozaumowne. Rozporządzenie Rzym II. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków
drogowych. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pojęcie i źródła prawa prywatnego międzynarodowego. 2 0

2
2. Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - kazusy,
Analiza orzecznictwa SN. 2 0

2
3. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w świetle rozporządzenia Rzym I. Umowa przewozu w
świetle rozporządzenia Rzym I. 2 0

2
4. Prawo o właściwe dla zobowiązań pozaumownych w świetle rozporządzenia Rzym II. Konwencja o
prawie właściwym dla wypadków drogowych. 2 0

2
5. Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego (Konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Konwencja o prawie właściwym dla
wypadków drogowych).

2 0

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Analiza kazusów połączona z dyskusją.
Ćwiczenia: praca w grupach,  rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

M. Pazdan (2016): Prawo prywatne międzynarodowe, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego Ważona

2
podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,30

2 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Gołaczyński (2017): Prawo prywatne międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa

J. Poczobut (red.) (2017): Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

M. Pazdan (2018): Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawa międzynarodowego publicznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa międzynarodowego publicznego. Założenia:
a) w zakresie wiedzy: poznanie istoty prawa międzynarodowego oraz roli jaką pełni we współczesnym świecie;
zrozumienie roli państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych, miejsce umów
międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich niedotrzymywanie. b) w zakresie
kompetencji społecznych: realizując treści programowe z zakresu prawa międzynarodowego publicznego podkreślić
należy znaczenie ogólnych zasad prawa, praktyki oraz wagi zaciąganych zobowiązań. c) w zakresie umiejętności:
nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, kształtowanie
zdolności samodzielnej oceny sytuacji w oparciu o źródła normatywne i ich analizę, samodzielne rozwiązywanie
określonych stanów faktycznych w oparciu o wcześniej omówione źródła prawa międzynarodowego.

Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie podstaw prawoznawstwa zwłaszcza odnośnie do problematyki źródeł
prawa oraz tworzenia i stosowania prawa, a także prawa konstytucyjnego i Prawa zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje prawo międzynarodowe
publiczne, wymieniając i opisując jego cechy. Student
wymienia i charakteryzuje podmioty prawa
międzynarodowego.

K_W01
K_W031 EP1

Student definiuje umowę międzynarodową, objaśnia jej
strukturę i znaczenie poszczególnych postanowień,
identyfikuje rodzaje umów.

K_W01
K_W082 EP2

umiejętności

Student analizuje podstawowe konwencje
międzynarodowe i potrafi na ich podstawie wnioskować
o prawach i obowiązkach państw i podmiotów
niepaństwowych międzynarodowego publicznego.

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP3

Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania
podmiotów są legalne) proste stany faktyczne w
kontekście obowiązującego prawa międzynarodowego
publicznego.

K_U03
K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej.

K_K061 EP5

Student jest gotów do pracy w zespole nad
rozstrzygnięciem prostych stanów faktycznych w oparciu
o obowiązujące normy prawa międzynarodowego. K_K022 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa międzynarodowego publicznego

Forma zajęć: wykład

1
1. Prawo międzynarodowe - definicja i zagadnienia wprowadzające Cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego publicznego. Charakterystyka międzynarodowego sądownictwa. 1 0

2
2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego: - zwyczaj, - umowy międzynarodowe, - uchwały
organizacji międzynarodowych, - ogólne zasady prawa. Środki pomocnicze do ustalenia źródeł prawa
międzynarodowego: - doktryna, - judykatura

1 0

3
3. Prawo traktatów: zagadnienia wprowadzające, etapy zawierania umów międzynarodowych, budowa
umowy międzynarodowej, instytucje prawa traktatów. 1 0

1

4. Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja podmiotów prawa
międzynarodowego. Katalog podmiotów w prawie międzynarodowym publicznym: - państwa, -
organizacje międzynarodowe, - Stolica Apostolska, - Zakon Kawalerów Maltańskich, - powstańcy i strony
wojujące, - osoby fizyczne i prawne.

1 0

15. Zasady współdziałania i ponoszenia odpowiedzialności przez państwa. 1 0

16.  Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym. 1 0

1
7. Sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
międzynarodowego sądownictwa. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Relacje między prawem krajowym a prawem międzynarodowym 1 0

12. Źródła prawa międzynarodowego. 1 0

43. Instytucje prawa traktatów: teoria i praktyka. 1 0

14. Odpowiedzialność międzynarodowa państw. 1 0

25. Sądownictwo międzynarodowe. 1 0

praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3)
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Bierzanek R., Symonides J. (2004): Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa

Cała-Wacinkiewicz E. (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego, C.H. Beck, Warszawa

Shaw M.N. (2011): Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, Warszawa

Literatura podstawowa

Barcik J., Srogosz T. (2019): Prawo międzynarodowe publiczne, C. H. Beck, Warszawa

Czapliński W., Wyrozumska A. (2014): Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C. H. Beck, Warszawa

Daranowski P., Połatyńska J. (2011): Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, C. H. Beck, , Warszawa

Frankowska M. (2007): Prawo traktatów, SGH, Warszawa

Góralczyk W., Sawicki S. (2020): Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa

Łaski P., Gawłowicz I., Cała E. (2001): Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Menkes J. (red.) (2008): Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne, zeszyt 1, Oficyna Wydawnicza
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa

Wyrozumska A. (2006): Umowy międzynarodowe, teoria i praktyka, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa międzynarodowego publicznego Ważona

1
podstawy prawa międzynarodowego publicznego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,30

1 podstawy prawa międzynarodowego publicznego [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją i rodzajem ubezpieczeń gospodarczych, funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń
gospodarczych, w tym instytucjami funkcjonującymi na tym rynku. Nabycie przez studentów umiejętności analizowania
i interpretowania przepisów prawa oraz dokonywanie oceny i krytycznej analizy owu w celu dokonywania właściwych
wyborów ubezpieczeń, tj. dostosowanych do potrzeb gospodarczych przedsiębiorcy działającego na rynku TSL.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych, specyfikę i rodzaje tych ubezpieczeń
oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji ubezpieczeń gospodarczych
oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne
uwarunkowania działalności ubezpieczeń gospodarczych K_W103 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
ubezpieczeń gospodarczych

K_U011 EP4

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów dotyczących
ubezpieczeń gospodarczych, poprzez właściwy wybór
informacji dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie
ich oceny i krytycznej analizy.

K_U032 EP5

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne,
owu oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu
rozwiązywania problemów praktycznych powstających
na tle ubezpieczeń gospodarczych.

K_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń; Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń 2 0

12. Organizacja ubezpieczeń w Polsce; Nadzór ubezpieczeniowy; Pośrednictwo ubezpieczeniowe 2 0

13. Umowa ubezpieczenia - ogólna charakterystyka 2 0

14. Uczestnicy stosunku ubezpieczenia (ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony) 2 0

15. Zawarcie umowy ubezpieczenia; Ogólne warunki ubezpieczeń 2 0

2
6. Istotne warunki umowy ubezpieczenia (przedmiot ubezpieczenia, wypadek ubezpieczeniowy, składka,
świadczenie ubezpieczeniowe) 2 0

17. Treść stosunku ubezpieczenia 2 0

18. Likwidacja szkody 2 0

1
9. Regres ubezpieczeniowy (subrogacja). Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia

2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych 2 0

1
2. Warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i dystrybucji ubezpieczeń

2 0

1
3. Podstawowe pojęcia z zakresu umowy ubezpieczenia : wypadek ubezpieczeniowy, składka
ubezpieczeniowa, świadczenie ubezpieczeniowe, franszyza, udział własny, suma ubezpieczenia, suma
gwarancyjna. subrogacja

2 0

2
4. Ogólne warunki ubezpieczeń - istota, warunki związania stron, zasady wykładni; analiza orzecznictwa
dotyczącego owu 2 0

15. Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz osoby trzeciej 2 0

2
6. Obowiązki ubezpieczającego w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego - analiza orzecznictwa

2 0

27. Obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody - analiza orzecznictwa 2 0

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny-test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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M. Krajewski (2016): Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

W. Pyzioł (2011): Ubezpieczenia gospodarcze, w: System Prawa Prywatnego, Tom 8, Prawo zobowiązań - część
szczegółowa pod red. J. Panowicz-Lipskiej, C.H.Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

B. Gnela, M. Szaraniec (red.) (2013):  Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne,
Difin, Warszawa

B. Gnela, M. Szaraniec (red.) (2017): Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. , Difin, Warszawa

K. Wesołowski (2004): Umowa ubezpieczenia jako podstawa stosunku ubezpieczenia w: Rynek usług ubezpieczeniowych,
Wyd. Naukowe US, Szczecin

M. Orlicki (2011): Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolter Kluwer, Warszawa

Z. Długosz (2017): Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolter Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych Ważona

2 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada usystematyzowaną wiedzę o podstawach prawnych korzystania ze środków transportu i infrastruktury
transportowej, a także potrafi wykorzystać ją w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
związanych z działalnością transportową.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa przewozowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
prawne dotyczące podstaw prawnych korzystania ze
środków transportu i infrastruktury transportowej

K_W03
K_W09
K_W10

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
doktryny i orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych
związanych z korzystaniem ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_W022 EP2

Student zna relacje między unormowaniami dotyczącymi
korzystania ze środków transportu i infrastruktury
transportowej

K_W01
K_W083 EP3

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa w
odniesieniu do regulacji związanych z korzystaniem ze
środków transportu i infrastruktury transportowej K_U011 EP4

Student potrafi stosować wiedzę z zakresu korzystania ze
środków transportu i infrastruktury transportowej przy
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa i poglądów
doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

2 EP5

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z korzystaniem ze
środków transportu i infrastruktury transportowej

K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP7

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP8

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
związanych z korzystaniem ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej

Forma zajęć: konwersatorium

31. Umowy najmu i umowa leasingu jako podstawa korzystania ze środków transportu 3 0

32. Umowa czarterowa jako podstawa korzystania ze środków transportu 3 0

33. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie lądowym 3 0

34. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie morskim 3 0

35. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie lotniczym 3 0

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia

J. Panowicz-Lipska (2011): Umowa najmu w: System Prawa Prywatnego, tom 8, Warszawa

J. Poczobut (2011): Umowa leasingu w: System Prawa Prywatnego, tom 8, Warszawa

K. Wojciechowska (2019): Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Warszawa

M. Stec (2017): Umowa czarteru środka transportowego w: System Prawa Handlowego, tom 5, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

Ważona

3
podstawy prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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M. Żylicz (red.) (2016): Prawo lotnicze. Komentarz, Warszawa

P. Wajda, M. Wierzbowski (2014): Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Warszawa

R. Rychter (2019): Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
rachunkowości i prawa bilansowego

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego, jego
specyfikę i zasady stosowania oraz główne tendencje
rozwojowe dotyczące prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości.

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji prawa transportowego i
ubezpieczeń transportowych oraz prawa bilansowego i
podstaw rachunkowości oraz ich historyczną ewolucję.

K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu
oraz prawa bilansowego i podstaw rachunkowości w
kontekście funkcjonowania branży transportowej i
ubezpieczeń transportowych

K_W063 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe  dotyczące  prawa bilansowego oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych z prowadzeniem działalności
transportowej; potrafi samodzielnie formułować i
testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z zakresu prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości

K_U051 EP4

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób z zakresu podstaw
rachunkowości i prawa bilansowego.

K_U102 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i ubezpieczeń
transportowych, z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb gospodarczych i społecznych dotyczących
podstaw rachunkowości i prawa bilansowego

K_K011 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy z zakresu prawa bilansowego  i podstaw
rachunkowości

K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy rachunkowości i prawa bilansowego

Forma zajęć: wykład

4
1. Definicja rachunkowości i prawa bilansowego. Zasady, funkcje, podstawowe definicje z zakresu
rachunkowości 1 0

42. Charakterystyka bilansu i rachunku zysków i strat. Sprawozdawczość finansowa. 1 0

43. Ewidencja i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. 1 0

44. Wybrane kategorie ekonomiczne w świetle prawa bilansowego i  podatkowego. 1 0

45. Analityczna funkcja rachunkowości (analiza finansowa a rachunkowość). 1 0

Wykład problemowy z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

M. Andrzejewski, K. Grabiński  : Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie 2008, nr 768, s. 159-177.

P. Szczypa (red.) (2020):  Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki, , Warszawa
Literatura podstawowa

B. Micherda (red.), (2020): Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa

K. Sawicki (red.) (2009):  Podstawy rachunkowości, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest otrzymanie co najmniej 1,5 pkt z kolokwium, składającego się z trzech
pytań

Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów: 1.5-1.75 pkt - dst
2,0 pkt - dst+
2,25-2.5 pkt - db
2,75 pkt - db+
3,0 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego Ważona

1 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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7Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  PIOTR NIEDZIELSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  PIOTR NIEDZIELSKI

Cele przedmiotu:

Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących zagadnień technik, technologii oraz ekonomiki i
organizacji transportu w ujęciu gałęziowym z uwzględnieniem transportu kombinowanego i intermodalnego.
Przygotowanie studentów do podejmowania
racjonalnych decyzji w procesie gospodarowania w przedsiębiorstwach sektora TSL.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu zasad gospodarowania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia
technologiczne dotyczące transportu

K_W06
K_W091 EP1

Student charakteryzuje i opisuje zasady gospodarowania
czynnikami produkcji w przedsiębiorstwach sektora TSL
oraz orientuje się w sytuacji w zakresie organizacji,
funkcjonowania i kierunków rozwoju przedsiębiorstw w
infrastrukturze w ujęciu gałęziowym, jak i w zakresie
realizacji przewozów po przekształceniach po roku  1990
jak i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

K_W06
K_W092 EP2

umiejętności

Student w zespołach projektowych potrafi przygotować
przykłady/rozwiązania rozwiązuje dotyczące
funkcjonowania transportu, oraz prawidłowo analizuje
ich zmiany i wyprowadza wnioski co do ich przyczyn.

K_U021 EP3

Student potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych K_U112 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy techniczno-ekonomiczne transportu

Forma zajęć: wykład

2
1. Podstawowe zagadnienie z zakresu infrastruktury, jej rodzajów, definicji, cech specyficznych, roli w
rozwoju społeczno-gospodarczym 1 0

2
2. Kształtowanie się i rola infrastruktury transportowej (punktowej i liniowej) i jej przykłady w ujęciu
gałęziowym 1 0
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13. Magazyny i ich rodzaje jako element rynku TSL 1 0

14. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury 1 0

25. Proces przewozowy, transportowy, logistyczny, zakres definicje i relacje pomiędzy nimi 1 0

26. Potrzeby transportowe i ich źródła oraz specyfika 1 0

17. Suprastruktura transportu w ujęciu gałęziowym 1 0

18. Technologie intermodalne (kontenery, przewozy Ro-La, przewozy bimodalne) 1 0

19. Taryfa jako narzędzie kształtowania ceny 1 0

1
10. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w sektorze przedsiębiorstw TSL-przykłady wykorzystania w
praktyce gospodarczej 1 0

111. Czynnik ludzki jako determinanta funkcjonowania sektora TSL 1 0

Wykłady - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach przez studentów, dyskusja
Metody kształcenia

D. Rucińska (red.) (2015): Rynek usług transportowych w Polsce: teoria i praktyka, Warszawa

I. Urbanyi-Popiołek (red.)  (2013): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Bydgoszcz

L. Mindur (red.) (2008): Technologie transportowe XXI wieku, Radom

S. Markusik (red.) (2013): Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu, Gliwice

Literatura podstawowa

M. Mindur (red.) (2017): Logistyka: nauka - badania – rozwój, Radom

P. Niedzielski (2013): Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Szczecin

P. Niedzielski (2003): Polityka innowacyjna w transporcie, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium
wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium i projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy techniczno-ekonomiczne transportu Ważona

1 podstawy techniczno-ekonomiczne transportu [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze specyfiką postępowania dowodowego w sprawach transportowych, ułatwieniami
dowodowymi, rozkładem ciężaru dowodu. Nabycie przez studentów umiejętności pozyskiwania i zabezpieczania
dowodów w sprawach transportowych, korzystania z ułatwień dowodowych, analizowania i interpretowania przepisów
prawa w celu rozwiązywania problemów praktycznych związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego w
sprawach transportowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje dotyczące postępowania
dowodowego w sprawach transportowych związanych z
transportem krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę
i zasady stosowania oraz ich główne tendencje
rozwojowe.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego
powiązane z problematyka prawa transportowego.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadana wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu postępowania dowodowego w
sprawach transportowych.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedze teoretyczna w celu
pozyskiwania i zabezpieczania dowodów w sprawach
transportowych i korzystania z ułatwień dowodowych w
tych sprawach.

K_U032 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
oraz wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych z prowadzeniem postępowania
dowodowego w sprawach transportowych.

K_U053 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu, z uwzględnieniem
odpowiedniego zabezpieczania i gromadzenia dowodów
w sprawach transportowych.

K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: postępowanie dowodowe w sprawach transportowych

Forma zajęć: konwersatorium

41. Ogólna zasada ciężaru dowodu a ułatwienia dowodowe w sprawach transportowych. 3 0

2
2. List przewozowy jako dowód prima facie. Ciężar dowodu na fakt istnienia przesłanek
odpowiedzialności przewoźnika. 3 0

43. Protokół o stanie przesyłki - istota, treść, funkcja. 3 0

2
4. Rola rzeczoznawców i komisarzy awaryjnych w sprawach transportowych i ubezpieczeń
transportowych. 3 0

4
5. System domniemań na korzyść przewoźnika w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym.

3 0

46. Deklaracja wartości przesyłki i szczególnego interesu w dostawie, funkcja dowodowa 3 0

Konwersatorium z analizą aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

K. Piasecki  (2012): Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Wolter Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (2013): Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura podstawowa

I. Andrych-Brzezińska  (2015): Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Garnowski  (2019): Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, łącznie 20 pytań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt-
2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt -4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 postępowanie dowodowe w sprawach transportowych Ważona

3
postępowanie dowodowe w sprawach transportowych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z pozasądowymi sposobami rozwiązywania sporów w sprawach transportowych, w
szczególności z wykorzystaniem mediacji i arbitrażu. Nabycie przez studentów umiejętności korzystania z
alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach transportowych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu alternatywnego rozwiązywania
sporów w sprawach transportowych

K_W051 EP1

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego (krajowego i
międzynarodowego) w drodze wyboru alternatywnych
metod rozwiązania sporów

K_U031 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania w ramach
działalności gospodarczej w zakresie transportu, decyzji
o wyborze alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
uwzględniając zmieniające się potrzeby gospodarcze i
społeczne

K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Geneza pozasądowego rozwiązywania sporów. 4 0

72. Mediacja - rodzaje, cechy, przebieg. Mediatorzy. 4 0

83. Arbitraż - rodzaje, cechy, przebieg postępowania. Arbitrzy. 4 0

34. Inne formy ADR. 4 0
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Konwersatorium - przedstawienie zagadnień problemowych z dyskusją.Metody kształcenia

A. Góra-Błaszczykowska (red.)  (2020): Kodeks postępowania cywilnego, tom I, C.H.Beck, WarszawaLiteratura podstawowa

D. Czura-Kalinowska  (2010): Mediacja i arbitraż, tom 2, wybrane zagadnienia, WSPiA, Poznań

D. Czura-Kalinowska (red.)  (2009): Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, WSPiA, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-
16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach
transportowych

Ważona

4
pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach
transportowych [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacjami dotyczącymi międzynarodowej sprzedaży towarów. Nabycie przez studentów
umiejętności sporządzania umów sprzedaży w obrocie międzynarodowym i dokonywania ich wykładni.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia dotyczące międzynarodowej umowy
sprzedaży towarów powiązane z problematyką prawa
transportowego i ubezpieczeń transportowych.

K_W051 EP1

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się
na tle międzynarodowej umowy sprzedaży towarów,
dokonywać interpretacji postanowień konwencji
wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.

K_U031 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K071 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów

Forma zajęć: konwersatorium

21. Źródła prawa w zakresie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

2
2. Zakres zastosowania i zakres regulacji konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów 4 0

1
3. Ustalenie prawa właściwego dla kwestii nieuregulowanych w konwencji wiedeńskiej o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

2
4. Ogólne zasady wykładni i stosowania konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów 4 0

25. Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

16. Ważność umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0
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47. Prawa i obowiązki stron przy wykonywaniu umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

4
8. Warunki przewozu produktów, pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia oraz  przeniesienie ryzyka
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów według Incoterms 2020 4 0

29. Konsekwencje naruszenia umowy przez strony umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

Konwersatorium z analizą tekstu prawnego i orzecznictwa wraz z dyskusją.Metody kształcenia

M. Pazdan (red.) (2001): Konwencja Wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, Zakamycze,
Kraków

Literatura podstawowa

Ł. Żarnowiec  (2008): Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów , Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

M. Dróżdż (2016): Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowych sprzedaży towarów, C.H. Beck, Warszawa

M. Pilch (2006): Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny, składający się z trzech otwartych pytań. Za każdą poprawną odpowiedź student może otrzymać
3 punkty. 0-4 pkt. - 2; 5 pkt. - 3; 6 pkt - 3,5; 7 pkt. - 4; 8 pkt. - 4,5; 9 pkt. - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu pisemnego i z projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów Ważona

4
prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

prawo celne
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa celnego.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego z zakresu
prawa celnego, jego specyfikę i zasady stosowania oraz
główne tendencje rozwojowe

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu i
prawa celnego w kontekście funkcjonowania branży
transportowej i ubezpieczeń transportowych

K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe z zakresu prawa celnego oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych z prowadzeniem działalności
transportowej; potrafi samodzielnie formułować i
testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z zakresu prawa celnego

K_U05
K_U101 EP3

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób dotyczący prawa celnego

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i ubezpieczeń
transportowych i prawa celnego, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych

K_K011 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie prawa celnego K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: prawo celne

Forma zajęć: wykład

3
1.  Podstawowe zagadnienia prawa celnego (m. in. źródła, przedmiot, miejsce w systemie prawa
publicznego, zasady, funkcje, rodzaje barier handlowych - taryfowe, parataryfowe, pozataryfowe). 2 0

3
2. Geneza i rys historyczny prawa celnego, podstawowe pojęcia prawa celnego (m. in. cło, cło a podatek
i opłata). Etapy integracji gospodarczej. 2 0

3
3. Podstawowe instytucje prawa celnego (m.in. pochodzenie towaru, jego wartość celna, taryfa celna,
dług celny i dłużnik celny). 2 0

34. Wprowadzenie towaru na unijny obszar celny. Procedury celne (przywozowe i wywozowe). 2 0

35. Antydumping i postępowanie antydumpingowe. 2 0

Wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną literaturą, analiza
wybranych orzeczeń sądowychMetody kształcenia

E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski (2017):   Prawo celne, Warszawa

P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.) (2012):  Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy,  Warszawa

Literatura podstawowa

D. Poniewierka  (2015):  Prawo celne. Komentarz, Warszawa

R. Oktaba (2012):  Prawo celne,  Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

13Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy pisemnej. Za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) można
otrzymać po 10 pkt.

Ocena końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 prawo celne Ważona

2 prawo celne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

prawo finansowe w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa finansowego, podatkowego.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, prawa podatkowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego,  w tym
prawa finansowego w transporcie, jego specyfikę i
zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji prawa transportowego i
ubezpieczeń transportowych oraz prawa finansowego w
transporcie oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu,
prawa finansowego w transporcie w kontekście
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych

K_W063 EP3

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu,
prawa finansowego w transporcie w kontekście
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych

K_W064 EP4

umiejętności

Student potrafi samodzielnie planować i
realizować własny proces uczenia się oraz
inspirować proces uczenia się innych osób z zakresu
prawa finansowego w transporcie

K_U101 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i ubezpieczeń
transportowych, prawa finansowego w transporcie,  z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych i społecznych

K_K011 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie prawa finansowego w
transporcie

K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo finansowe w transporcie

Forma zajęć: wykład

2
1. Finansowanie publicznej działalności transportowej, w tym, z zakresu użyteczności publicznej,
kolejowej. 2 0

32. Źródła finansowania, w tym fundusze unijne, dostępne dla przedsiębiorstw transportowych. 2 0

23. Finansowe aspekty polityki transportowej państwa. 2 0

34. Praktyczne aspekty podatkowe działalności przedsiębiorstwa transportowego. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pojęcie, istota, przedmiot, zakres prawa finansowego i podatkowego. 2 0

42. Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu prawa finansowego i podatkowego. 2 0

43. Podatkowe aspekty działalności transportowej. 2 0

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.
Ćwiczenia: praca w grupach z aktywnym udziałem studentów, praca własna z zalecaną literaturą, analiza wybranych
orzeczeń sądowych, praca dokumentami celno-skarbowymi, praca w grupach.

Metody kształcenia

E. Chojna-Duch (2017):  Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa

R. Mastalski (2018): Prawo podatkowe, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt; 1,5-1,75 -
dst; 2,0 pkt - dst+; 2,25-2,5 pkt -db; 2,75 pkt - db+; 3,0 pkt-bdb.

Ćwiczenia: prezentacja: za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) po 10 pkt; 28-30- pkt -
bdb; 25-27 pkt - db+; 22-24 pkt - db; 19-21 pkt - dst+; 16-18 pkt - dst; 15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej: wykład - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,7 pkt,
ćwiczenia - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo finansowe w transporcie Ważona

2 prawo finansowe w transporcie [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

2 prawo finansowe w transporcie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Piekutowska : Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej,  Zarządzanie i Finanse, Journal of
Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014, s. 93-109.

G. Dydkowski :  Publiczne finansowanie transportu miejskiego w największych miastach w Polsce – analiza porównawcza,
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  2014,  nr 187 Transformacja współczesnej gospodarki jako
przedmiot badań ekonomicznych, s.  74-86 .

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

prawo morskie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 wykład 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacją prawną dotyczącą eksploatacji mórz, w tym w szczególności dotyczącą żeglugi
morskiej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu prawa morskiego, ich
specyfikę i zasady stosowania.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
prawa morskiego, w szczególności jego źródła, podmioty
i przedmiot i związki tego prawa z problematyką prawa
transportowego.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
prawa morskiego.

K_U011 EP3

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa morskiego w celu rozwiązywania
problemów praktycznych pojawiających się w tym
obszarze.

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo morskie

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie i miejsce prawa morskiego w systemie prawa. Źródła prawa morskiego. 2 0

12. Organy państwowej administracji morskiej. 2 0

23. Statek morski jako przedmiot regulacji prawa morskiego. 2 0
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24. Armator, kapitan i załoga statku morskiego. 2 0

65. Umowa przewozu ładunku morzem. 2 0

36. Umowa przewozu pasażera morzem. 2 0

27. Czarter na czas i bare boat charter. 2 0

18. Ratownictwo morskie. 2 0

19. Instytucje prawne związane z wypadkami morskimi. 2 0

Wykład z wykorzystaniem analizy aktów prawnych.Metody kształcenia

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski  (2019): Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego,  Szczecin

J. Mynarczyk  (2007): Prawo morskie, wyd. 3,, Info-trade, , Gdańsk
Literatura podstawowa

D. Wetoszka, (2017):  Holowanie jako usługa transportu morskiego, (w:) Prawo transportowe, morze, ląd, powietrze, , C.H.
Beck, , Warszawa

J. Łopuski, ,  (2005): Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie (w:) Rozprawy prawnicze, Księga
Pamiatkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara, Zakamycze

J. Młynarczyk,   (2005): Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem (w:) Rozprawy prawnicze,
Księga Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara,, Zakamycze , Kraków

K. Wesołowski (2014): Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, w: T.Kocowski,
K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu,  Wrocław

M. Adamowicz,  (2017): Usługi portowe – aspekty ekonomiczne i prawne (w:) Prawo transportowe, morze, ląd, powietrze  ,
C.H. Beck,, Warszawa

M. Dragun-Gertner,   (2005): Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym (w:)
Rozprawy prawnicze, Księga Pamiatkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara,,
Zakamycze, Kraków

M. Dragun-Gertner, Z. Pepłowska-Dąbrowska,  (2017): Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów droga
morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim (w:) Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska,,
Wolters Kluwer  , Warszawa

Z. Pepłowska- Dabrowska,   (2017): Wybrane zagadnienia kwotowego ograniczenia odpowiedzialności w prawie morskim.
Wina własna niewybaczalna i jej interpretacja w orzecznictwie sądów różnych jurysdykcji, (w:) Prawo transportowe, morze,
ląd, powietrze, C.H. Beck, , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Forma pisemna. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 prawo morskie Ważona

2 prawo morskie [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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8Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

prawo obrotu portowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_14S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z prawnymi aspektami funkcjonowania portów oraz działalności portowej oraz nauka
sporządzania i interpretacji umów stosowanych w obrocie portowym

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
prawne dotyczące funkcjonowania portów i przystani
morskich

K_W03
K_W071 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu umowy
zawierane w związku z obrotem portowym K_W032 EP2

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy
zawierane w związku z obrotem portowym K_U031 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo obrotu portowego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Podstawy prawne działalności portów i przystani morskich 4 0

22. Gospodarka nieruchomościami w portach morskich 4 0

23. Opłaty portowe 4 0

24. Cechy i rodzaje usług portowych 4 0

25. Umowa agencji morskiej 4 0

26. Umowa maklerska 4 0

27. Umowa przeładunku 4 0
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28. Usługi pilotowe 4 0

49. Praktyki i zasady współpracy uczestników obrotu portowego 4 0

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszana tematykaMetody kształcenia

D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórkowska (2013): Leksykon prawa morskiego, Warszawa

M. Adamowicz (2017): Usługi portowe – aspekty ekonomiczne i prawne (w:) D. Wetoszka (red.) Prawo transportowe. Morze.
Lad. Powietrze, Warszawa

Z. Brodecki (red.) (1998): Prawo w portach morskich, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 12  pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze  sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt- 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo obrotu portowego Ważona

4 prawo obrotu portowego [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

prawo pocztowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z prawnymi aspektami działalności pocztowej oraz nauka umiejętności sporządzania i
interpretacji umów związanych z obrotem pocztowym.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
działalności pocztowej

K_W03
K_W071 EP1

Student zna i rozumie umowy zawierane w związku z
działalnością pocztową K_W032 EP2

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy
zawierane w związku z działalnością pocztową K_U031 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo pocztowe

Forma zajęć: konwersatorium

21. Źródła prawa pocztowego 4 0

4
2. Podstawowe pojęcia w prawie pocztowym

4 0

23. Uprawnienie do wykonywania usług pocztowych 4 0

4
4. Świadczenie usług pocztowych

4 0

45. Usługi powszechne 4 0

46. Odpowiedzialność operatora pocztowego 4 0

Konwersatorium z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Metody kształcenia
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M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny (red.), (2018): Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa

M. Gaj, T. Laprus-Bałuka, A. Zaborowska (2017): Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Gospodarek (1996): Prawo pocztowe i telekomunikacyjne, Zielona GóraLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12  pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi
20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo pocztowe Ważona

4 prawo pocztowe [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

prawo przedsiębiorców
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI , dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej oraz nauka umiejętności
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa przedsiębiorców w celu analizy złożonych problemów prawnych w
tym obszarze.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia
działalności gospodarczej, przedsiębiorcy oraz zasady
ewidencjonowania i rejestrowania przedsiębiorców K_W111 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
organizacji i funkcjonowania spółek osobowych, spółek
kapitałowych oraz innego typu przedsiębiorców K_W112 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa przedsiębiorców w celu analizy złożonych
problemów prawnych w tym obszarze

K_U021 EP3

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty
dotyczące prawa przedsiębiorców K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K031 EP7

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo przedsiębiorców

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej 2 0

12. Firma i prokura 2 0

13. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy 2 0
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24. Spółka cywilna i handlowe spółki osobowe 2 0

25. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 0

26. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna 2 0

17. Łączenie, podział i przekształcanie spółek 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy - aspekty
praktyczne 2 0

12. Spółka cywilna - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

13. Handlowe spółki osobowe - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

1
4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 2 0

1
5. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywanie stanów
faktycznych 2 0

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

A. Koch, J. Napierała (red.) (2019): Prawo spółek handlowych, Warszawa

W. Żelazowska (2019): Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski (2019): Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa

K. Bilewska, A. Chłopecki (2019): Prawo handlowe, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo przedsiębiorców Ważona

2 prawo przedsiębiorców [wykład] egzamin 1,00

2 prawo przedsiębiorców [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 70

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

prawo turystyczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawa turystycznego. Nabycie przez studentów umiejętności
interpretacji przepisów prawa turystycznego w celu rozwiązywania problemów praktycznych powstających w ramach
prowadzenia działalności turystycznej.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza za zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie obowiązujące regulacje prawa
turystycznego, ich specyfikę i zasady stosowania. K_W041 EP1

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa
turystycznego powiązane z problematyką prawa
transportowego w zakresie przewozu osób i bagażu.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie organizację oraz funkcjonowanie
podmiotów związanych z branżą turystyczną i ich
powiązania z podmiotami z branży transportowej. K_W073 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
prawa turystycznego

K_U011 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prowadzeniem
działalności turystycznej

K_U052 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów praktycznych

K_K031 EP6

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów z zakresu szeroko rozumianego prawa
turystycznego, uwzględniając aspekty prawne i
ekonomiczne

K_K062 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: prawo turystyczne

Forma zajęć: konwersatorium

21. Źródła prawa w turystyce. Podstawowe pojęcia zakresu prawa turystycznego. 3 0

3
2. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności w turystyce (organizatorzy imprez turystycznych,
agenci turystyczni, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, hotelarze). 3 0

6
3. Umowy w działalności turystycznej (w szczególności o udział w imprezie turystycznej, pilotażowa,
przewodnicka, hotelowa, timeshare). 3 0

7
4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych w działalności
turystycznej. Ochrona podróżnego przed niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, TFG.

3 0

25. Ubezpieczenia w turystyce. 3 0

Konwersatorium z wykorzystaniem analizy aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

D.Borek, H.Zawistowska, (red.)  (2020): Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiazanych usługach
turystycznych, ODDK, Gdańsk

M. Nesterowicz (2016): Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

D. Ambrozuk (2019): D. Ambrozuk (2019): Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczacych
umowy o udział w takiej imprezie, w: B. Gnela, E.Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Prawo konsumenckie w
Polsce oraz innych panstwach UE, C.H. Beck, , , Warszawa

P. Cybula (2019): P.W sprawie oceny dopuszczalnosci powoływania sie przez organizatora turystyki na przepisy szczególne
ograniczajace zakres albo warunki na jakich odszkodowanie lub zadoscuczynienie jest wypłacane przez dostawce usług
turystycznych (czyli o potrzebie zmiany art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiazanych usługach
turystycznych), iKAR nr 4, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny - test zawierający 20  pytań zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.
0-11 pkt -2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt- 5

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 prawo turystyczne Ważona

3 prawo turystyczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

prawo zatrudnienia w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze specyfiką regulacji zatrudnienia w transporcie i przekazanie umiejętności stosowania tych
regulacji w praktyce.

Wymagania wstępne: Podstawy prawoznawstwa, podstawy prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi scharakteryzować podstawowe instytucje
prawa pracy. K_W051 EP1

Student zna możliwości zatrudnienia w transporcie K_W052 EP2

Student zna specyfikę zatrudnienia w transporcie K_W053 EP3

umiejętności

Student odróżnia pracownicze i niepracownicze formy
zatrudnienia. K_U031 EP4

Student umie zastosować poszczególne instytucje prawa
pracy do zatrudnienia w transporcie. K_U032 EP5

Student potrafi formułować podstawowe dokumenty
związane z zatrudnieniem w transporcie. K_U063 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy. K_K071 EP7

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości zatrudnienia w  branży
transportowej.

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo zatrudnienia w transporcie

Forma zajęć: wykład

21. Źródła i zasady prawa pracy 2 0

22. Formy zatrudnienia w transporcie 2 0

23. Odrębności funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy w transporcie 2 0
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24. Wynagrodzenie w transporcie 2 0

35. Czas pracy w transporcie 2 0

26. BHP w transporcie 2 0

17. Zatrudnienie cudzoziemców 2 0

18. Podstawy zbiorowego prawa pracy 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy 2 0

22. Formułowanie umów o pracę 2 0

23. Zakończenie zatrudnienia 2 0

24. Kształtowanie wynagrodzenia 2 0

25. Zatrudnienie cudzoziemców - procedury 2 0

26. Kształtowanie czasu pracy 2 0

27. BHP w transporcie - analiza przypadków 2 0

18. Zbiorowe prawo pracy - analiza przypadków 2 0

1. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
2. Metoda aktywizująca (analiza przepisów, orzecznictwa).
3. Prezentacja multimedialna.
4. Analiza tekstów z dyskusją.

Metody kształcenia

L. Florek (2019): Prawo pracy, WarszawaLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z egzaminu.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z kolokwium.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo zatrudnienia w transporcie Ważona

2 prawo zatrudnienia w transporcie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 prawo zatrudnienia w transporcie [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Stelina (2020): Prawo pracy, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

19Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAJMUND MOLSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAJMUND MOLSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy nt. publicznoprawnych uwarunkowań działalności transportowej, a także nabycie
umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Wymagania wstępne: Przydatna jest podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
publicznoprawne regulacje prawa transportowego na
gruncie prawa krajowego i międzynarodowego

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy
prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_W112 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień
z zakresu prawa transportowego

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w
grupach, organizacjach i instytucjach związanych z
funkcjonowaniem branży transportowej i przyjmowania w
nich różnych ról oraz do porozumiewania się z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

K_K021 EP5

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej

Forma zajęć: wykład

11. Źródła publicznoprawnych regulacji działalności transportowej 1 0

32. Publicznoprawna regulacja transportu drogowego 1 0

33. Publicznoprawna regulacja transportu kolejowego 1 0

34. Publicznoprawna regulacja transportu śródlądowymi drogami wodnymi 1 0

35. Publicznoprawna regulacja transportu lotniczego 1 0

26. Publicznoprawna regulacja działalności pocztowej 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu drogowego 1 0

32. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu kolejowego 1 0

33. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu śródlądowymi drogami wodnymi 1 0

34. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu lotniczego 1 0

35. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji działalności pocztowej 1 0

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów z egzaminu (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

Egzamin w sesji poprawkowej lub poza sesją egzaminacyjną składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zaliczenie ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, obecności oraz kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium składa się z 10 pytań testowych (po 1 pkt za każde pytanie, max. 10 pkt). Ocena z kolokwium ustalana jest
na podstawie uzyskanych punktów:
0-5 - niedostateczna
6 - dostateczna
7 - dostateczna plus
8 - dobra
9 - dobra plus
10 - bardzo dobra

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu, przy czym student, który uzyska ocenę pozytywną z egzaminu
oraz ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń ma prawo do tzw. premii, tj. podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu,
odpowiednio, z oceny dostatecznej do oceny dostatecznej plus, z oceny dostatecznej plus do oceny dobrej, z oceny
dobrej do oceny dobrej plus, z oceny dobrej plus do oceny bardzo dobrej.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 publicznoprawne uwarunkowania działalności Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Powałowski (red.)  (2020): Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

K.B. Wojciechowska   (2019): Ustawa o transporcie kolejowym, Warszawa

M. Etel, A. Piszcz (red.)  (2019): Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa

M. Żylicz (red.)  (2016): Prawo lotnicze, Warszawa

Literatura podstawowa

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.)  (2018): Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego. Tom
8 B, , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

transportowej

1
publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

1
publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
[wykład]

egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Die Studenten sollen mit den Bestimmungen des EU-Rechts zum Schutz der Passagiere in den verschiedenen
Verkehrsmitteln vertraut gemacht werden. Erwerb der Fähigkeit der Studenten, die EU-Rechtsvorschriften zum Schutz
der Passagiere auszulegen und die Rechte der Passagiere durchzusetzen.

Wymagania wstępne: Grundkenntnisse des Zivilrechts und -verfahrens sowie des Verwaltungsrechts und -verfahrens.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Der Student kennt und versteht die geltenden
Vorschriften im Bereich des Rechtsschutzes von
Passagieren, die sich aus dem EU-Recht ergeben, sowie
deren Besonderheiten und Anwendungsregeln genau.

K_W031 EP1

umiejętności

Der Student ist in der Lage, seine Kenntnisse
anzuwenden, um die Regeln des logischen Denkens bei
der Auslegung und Klärung komplexer Fragen im
Bereich des Rechtsschutzes von Passagieren, die sich
aus dem EU-Recht ergeben, korrekt anzuwenden.

K_U011 EP2

Der Student ist in der Lage, Rechtstexte zu analysieren
und zu interpretieren und die Rechtsprechung nationaler
und ausländischer Gerichte zu nutzen, um praktische
Probleme im Zusammenhang mit dem rechtlichen Schutz
von Passagieren, die sich aus Transportverträgen
ergeben, zu lösen.

K_U052 EP3

kompetencje społeczne

Der Student ist bereit, sein Wissen kritisch zu beurteilen,
die Bedeutung des Wissens bei der Lösung praktischer
Probleme zu erkennen und bei Schwierigkeiten bei der
selbständigen Problemlösung Experten hinzuzuziehen.

K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union

Forma zajęć: konwersatorium

1/3



2
1. Der Zweig- und Multicentercharakter der Rechtsquellen im Bereich des Insassenschutzes; die
Interaktion zwischen Rechtsakten verschiedener Rechtssysteme (EU-Recht, internationale
Übereinkommen, nationales Recht); der Umfang des Schutzes.

3 0

4
2. Rechte der Passagiere bei Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung des Transportmittels,
Analyse der Rechtsprechung. 3 0

43. Passagierrechte im Falle von Personenschäden an Passagieren, Analyse der Rechtsprechung. 3 0

34. Rechte der Passagiere bei Gepäckschäden. 3 0

35. Schutz von behinderten Passagieren und Passagieren mit eingeschränkter Mobilität. 3 0

46. Entschädigungsleistung für Passagiere, Analyse der Rechtsprechung 3 0

Präsentation und Analyse von Rechtsakten und Rechtsprechung zum Schutz der Fahrgastrechte bei den
verschiedenen Verkehrsträgern, verbunden mit einer Diskussion.Metody kształcenia

D.Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, edu-Libri, Kraków -Legionowo

J.D.Harke, B.Gsell, W.Krüger, S.Lorenz, Ch.Reymann, Ch.Alexander, D.Blankenburg, Ch.Förster, V.Klingberg, A.Sebastian
Kramer, P.Meier, Ch.Sorge, B.Steinrötter (2018): Reisevertrag: §§ 651a-651y BGB, Art. 46c, 250-253 EGBGB, VO (EG)
1371/2007 - Eisenbahnfahrgastrechte-VO, VO (EG) 261/2004 - Fluggastrechte-VO, VO (EU) 181/2011 - Busfahrgastrechte-
VO (1st Edition), CH.Beck, Deutschland

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk (2018):  Efektywność ochrony praw pasażerów w prawie unijnym i krajowym – wybrane zagadnienia, w: D.
Wójcicka (red.), Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, Wyd. Akademii im. J.
Długosza, Częstochowa

K. Wesołowski (2016): Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób, Zeszyty Naukowe US, Problemy
Zarządzania i Finansów i Marketingu nr 1(42), Wyd. Nauk. US, Szczecin

M. Dragun-Gertner, Z. Pepłowska-Dąbrowska (2017): Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów droga
morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim (w:) Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska,
Wolters Kluwer ,  Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

16Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Schriftliche Kolloquium bestehend aus 3 offenen Fragen. Die Studenten können für jede Frage maximal 3 Punkte
erhalten. 2 - 0-4 Punkte; 3 - 5 Punkte (die Arbeit erfüllt die Mindestkriterien); 3,5 - 6 Punkte (zufriedenstellend, aber mit
erheblichen Lücken), 4 - 7 Punkte (solide Arbeit mit auffälligen Fehlern); 4,5 - 8 Punkte (über dem durchschnittlichen
Standard - mit einigen Fehlern); 5 - 9 Punkte (erschöpfende Arbeit ohne Fehler).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Die Note des Faches ist 100% der Note des Kolloquiums.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union Ważona

3
Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 seminarium 30 ZO0

2
43 seminarium 30 ZO0

54 seminarium 30 ZO0

Razem 90 12

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy
dyplomowej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu,
tezy, celu, przedmiotu, hipotezy, metody, jak również sposobów prezentacji wyników. Nabycie umiejętności
gromadzenia i prawidłowego posługiwania się źródłami naukowymi.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza z zakresu metodologii pisania pracy naukowej i metod gromadzenia informacji. Umiejętność obsługi
komputera w zakresie edycji tekstu, umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
zasady funkcjonowania gospodarki, normatywne,
ekonomiczne, etyczne i praktyczne aspekty
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w branży transportowej w kraju oraz w kontaktach
gospodarczych z zagranicą, z uwzględnieniem jej
różnych form prawnych i organizacyjnych w zakresie
problematyki pracy dyplomowej

K_W091 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne,
etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z prawem
transportowym i ubezpieczeń transportowych, w tym
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego, w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W102 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu prawa cywilnego,
administracyjnego i karnego powiązane z problematyką
prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych, w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W053 EP3
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umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę
teoretyczną z zakresu prawa, poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu prawa
transportowego i ubezpieczeń transportowych, potrafi
samodzielnie formułować i testować hipotezy związane z
prostymi problemami badawczymi w zakresie
problematyki pracy dyplomowej

K_U01
K_U02
K_U05

1 EP4

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się K_U102 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, w zakresie
przygotowywanej pracy dyplomowej

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

10

1. Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania,
syntetyzowania, abstrahowania, porównywania, uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji
prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych z obszaru prawa transportowego
i ubezpieczeń transportowych.

2 0

10
2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN,
zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line, stron internetowych instytucji naukowych,
gospodarczych i politycznych.

2 0

10
3. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorski. Styl i język pracy.
Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów
zamieszczanych w pracy dyplomowej.

2 0

54. Etyka w badaniach naukowych. 3 0

15
5. Przygotowanie pracy dyplomowej: ustalenie zainteresowań naukowych studentów, wybór tematu,
praca nad planem pracy. 3 0

10
6. Bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez seminarzystów.
Kontrola postępów pracy. 3 0

20
7. Bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez seminarzystów.
Kontrola postępów pracy. 4 0

10
8. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego. 4 0

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. analiza tekstów prawnych, stanowiska judykatury i
doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 2, 3 i 4 semestrze. Zaliczenie semestru 2 i 3 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora (np. referat, przedstawienie fragmentu pracy). Zaliczenie semestru 4 - na podstawie  złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny uzyskanej z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 seminarium dyplomowe Ważona

2 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 seminarium dyplomowe Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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B. Stoczewska (2014): Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza AFM,
Kraków

J. Boć (2009): Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław

M. Węglińska (2016): Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls

Literatura podstawowa

M. Cieślarczyk, P. Krawczyk, Z. Korulczyk (2002): Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i
podyplomowych , Akademia Obrony Narodowej , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

100Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

34Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

3 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 seminarium dyplomowe Ważona

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_38S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK , mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów

1 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce1 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP4

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasady bezpieczeństwa

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne:
- Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
Unii Europejskiej,
- Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych
pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych:
- Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)

1 1

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki
pierwszej pomocy 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

B. Rączkowski (2010): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP - uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP -uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA SAGAN

Prowadzący zajęcia: mgr IWONA SAGAN

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o:
-strukturze i zasadach działania Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US,
-zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych i sposobach ich udostępniania,
-zasobach elektronicznych i bazach danych dostępnych w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Prawa i
Administracji US.

Wymagania wstępne: Nie stawia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

1 EP1

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.2 EP2

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.3 EP3

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

4 EP4

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

1 EP5

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.2 EP6

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

3 EP7

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

1 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne
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Forma zajęć: wykład

1
1. Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych.

1 1

1
2. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz danych. Polska
Bibliografia Prawnicza. 1 1

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

 Regulaminy agend Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Wypożyczalnia, Czytelnie).

Materiały dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin Organizacyjny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ2362_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

1 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

2 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej3 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego1 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni2 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online3 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej1 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

tendencje rozwojowe legislacji morskiej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z tendencjami rozwojowymi legislacji morskiej oraz nauka reguł logicznego rozumowania dla
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu prawa morskiego

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa morskiego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie tendencje rozwojowe legislacji
morskiej K_W031 EP1

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu prawa morskiego

K_U011 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych dotyczących
prawa morskiego

K_K031 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: tendencje rozwojowe legislacji morskiej

Forma zajęć: konwersatorium

31. Zagadnienia ogólne dotyczące legislacji morskiej 3 0

3
2. Zachowawcze tendencje prawa morskiego i zmniejszenie się znaczenia niektórych instytucji prawa
morskiego 3 0

4
3. Rola organizacji międzynarodowych w tworzeniu prawa morskiego

3 0

24. Niebezpieczeństwa żeglugi morskiej i rozwój techniki a prawo morskie 3 0

65. Unifikacja prawa dotyczącego przewozu ładunku - Reguły Rotterdamskie i ich perspektywy 3 0

26. Tendencje rozwojowe dotyczące ochrony praw pasażerów w żegludze morskiej 3 0

Konwersatorium; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia
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J. Łopuski (2011): O żegludze i prawie morskim: wspomnienia i refleksje, GdyniaLiteratura podstawowa

J. Łopuski (2008): Maritime law in the second half of the 20th century : selected articles,, Toruń

J. Łopuski (2005): Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie (w:) Rozprawy prawnicze. Księga
pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Jedno pytanie otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 5 pkt: 2 pkt - 2,0; 3 pkt - 3,0;
3,5 pkt - 3,5; 4 pkt - 4,0; 4,5 pkt - 4,5; 5 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 tendencje rozwojowe legislacji morskiej Ważona

3 tendencje rozwojowe legislacji morskiej [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

ubezpieczenia komunikacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacją i rodzajem ubezpieczeń komunikacyjnych. Nabycie przez studentów umiejętności
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rozwiązywania
problemów praktycznych powstających na ich tle.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń
komunikacyjnych, specyfikę i rodzaje tych ubezpieczeń
oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji ubezpieczeń
komunikacyjnych oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
ubezpieczeń komunikacyjnych.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów dotyczących
ubezpieczeń komunikacyjnych, poprzez właściwy wybór
informacji dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie
ich oceny i krytycznej analizy.

K_U032 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne,
owu oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu
rozwiązywania problemów praktycznych powstających
na tle ubezpieczeń komunikacyjnych.

K_U053 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: ubezpieczenia komunikacyjne

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych. Źródła prawa dotyczące ubezpieczeń
komunikacyjnych. 4 0

32. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. 4 0

13. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 4 0

24. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 4 0

25. Ubezpieczenie Autocasco i Car Assistance. 4 0

16. Ubezpieczenie ochrony prawnej. 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. 4 0

22. Likwidacja szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 4 0

3
3. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia auto casco i car assistance  wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. 4 0

34. Krytyczna analiza orzecznictwa sadowego dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych 4 0

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

M. Orlicki  (2011): Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

 S. Rogowski (red.)  (2008): Ubezpieczenia komunikacyjne, Poltekst, Warszawa

A.Raczyński (2013): Świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu assistance, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Kierunki
rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład -  sprawdzian pisemny składający się z trzech pytań otwartych, za każdą odpowiedź można otrzymać od 0 do
1
pkt.
Ćwiczenia - kolokwium pisemne, test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych, obejmujący materię z wykładu i
ćwiczeń. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt-3,5; 15-16 pkt
4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ubezpieczenia komunikacyjne Ważona

4 ubezpieczenia komunikacyjne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 ubezpieczenia komunikacyjne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

ubezpieczenia transportowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z regulacją i rodzajem ubezpieczeń transportowych. Nabycie przez studentów umiejętności
interpretacji przepisów prawa oraz owu (ich oceny i krytycznej analizy) w celu rozwiązywania problemów praktycznych
powstających na tle ubezpieczeń transportowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń
transportowych, specyfikę i rodzaje tych ubezpieczeń
oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji ubezpieczeń transportowych
oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
ubezpieczeń transportowych.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów dotyczących
ubezpieczeń transportowych w przewozie krajowym i
międzynarodowym, poprzez właściwy wybór informacji
dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie ich oceny i
krytycznej analizy.

K_U032 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne,
owu oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych
i zagranicznych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych powstających na tle ubezpieczeń
transportowych

K_U053 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K031 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ubezpieczenia transportowe

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń transportowych. Ubezpieczenia transportowe a ubezpieczenia
komunikacyjne. 4 0

3
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora (istota, zakres ubezpieczenia,
typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy ubezpieczenia, likwidacja szkody). 4 0

13. Ubezpieczenie zdolności finansowej przewoźnika. 4 0

2
4. Ubezpieczenie ładunku w transporcie (istota, rodzaje polis, zakres ubezpieczenia, gestia transportowa,
typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy ubezpieczenia). 4 0

1
5. Likwidacja szkód w przewożonych przesyłkach. Obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji
szkody. 4 0

1
6. Ubezpieczenia morskie- ogólna charakterystyka, specyficzne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń
morskich. 4 0

17. Ubezpieczenia lotnicze (ogólna charakterystyka ubezpieczeń lotniczych). 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika wybranych zakładów
ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza
orzecznictwa.

4 0

2
2. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika wybranych zakładów
ubezpieczeń pod kątem przyczyn zwalniających ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Analiza
orzecznictwa

4 0

2
3. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia zdolności finansowej przewoźnika
wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem warunków uzyskania świadczenia od zakładu ubezpieczeń 4 0

1
4. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo" wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza
orzecznictwa.

4 0

1
5. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo" wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem wyłączeń odpowiedzialności przewoźnika. Analiza orzecznictwa. 4 0

2
6. Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie kosztów leczenia za
granicą - porównanie warunków. Analiza orzecznictwa. 4 0

Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją., Wykład: Wykład problemowy.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ubezpieczenia transportowe Ważona

4 ubezpieczenia transportowe [wykład] egzamin 1,00

4 ubezpieczenia transportowe [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



A. Konert (2014): Ubezpieczenia lotnicze, Wolters Kluwer, Warszawa

W. Górski (1999): Ubezpieczenia transportowe, ZCO, Zielona Góra

Z. Brodecki (1999): Prawo ubezpieczeń morskich, Wyd. Prawnicze LEX, Sopot

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk (2017): Umowa ubezpieczenia cargo zawierania przez przewoźnika na rachunek gestora przesyłki jako przejaw
naruszenia przepisów prawa, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia
prawne, Difin, Warszawa

D. Ambrożuk (2011): Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek,
Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk  (2013): Zagadnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia
prawne, Difin, Warszawa

D. Dąbrowski (2013): Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego a wymóg minimalnej zdolności
finansowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, w: B. Gnela, M. Szaraniec
(red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

umowy transportowe w prawie państw obcych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi umów transportowych w państwach obcych oraz
nauka umiejętności interpretacji umów transportowych poddanych reżimowi prawa obcego

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie regulacje prawne państw obcych
dotyczące umów transportowych K_W031 EP1

umiejętności

Student potrafi interpretować umowy transportowe
poddane reżimowi państw obcych K_U031 EP2

Student potrafi kierować pracą zespołu rozwiązując
zadania dotyczące umów transportowych w prawie
państw obcych

K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K031 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: umowy transportowe w prawie państw obcych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Uwagi ogólne o obcych systemach prawnych 3 0

32. Prawo kolizyjne dotyczące umowy przewozu 3 0

53. Umowy transportowe w prawie niemieckim 3 0

44. Umowy transportowe w prawie francuskim 3 0

45. Umowy transportowe w prawie holenderskim 3 0

26. Umowy transportowe w prawie państw skandynawskich 3 0

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia

1/2



A. Całus (1985): Prawo cywilne i handlowe państw obcych, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Hedetoft (i in.) (2012): Transport law in Denmark, Alphen aan den Rijn

C. Legros (i in.) (2012): Transport law in France, Alphen aan den Rijn

H. Tiberg (i in.) (2012): Transport law in Sweden, Alphen aan den Rijn

I. Koller (2013): Transportrecht : Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft, Munchen

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania z kolokwium wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i oceny z projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 umowy transportowe w prawie państw obcych Ważona

3
umowy transportowe w prawie państw obcych [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

umowy w obrocie gospodarczym
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z umowami w obrocie gospodarczym oraz nauka umiejętności wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu prawa umów gospodarczych w celu analizy złożonych problemów prawnych w tym obszarze.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcie
umowy gospodarczej (handlowej), zasady zawierania
takich umów i ich wykładni

K_W051 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulację
podstawowych umów gospodarczych K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa umów gospodarczych w celu analizy
złożonych problemów prawnych w tym obszarze

K_U021 EP3

Student potrafi analizować treść umów gospodarczych
oraz konstruować takie umowy K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: umowy w obrocie gospodarczym

Forma zajęć: wykład

11. Umowy gospodarcze-pojęcie, ogólne zasady prawa umów, klasyfikacja umów 2 0

2
2. Wykonanie zobowiązań wynikających z umów w obrocie gospodarczym i skutki ich niewykonania lub
nienależytego wykonania 2 0

23. Umowa sprzedaży 2 0

14. Umowa zlecenia i umowa o dzieło 2 0

15. Umowa agencyjna i umowa komisu 2 0

1/3



16. Umowa przechowania i umowa składu 2 0

17. Umowa factoringu 2 0

18. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka, kredyt) 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Umowy gospodarcze- zagadnienia ogólne-aspekty praktyczne (konstruowanie umów, wykładnia
umów, wzorce umowne) 2 0

22. Umowa sprzedaży-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

1
3. Umowa zlecenia i umowa o dzieło-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 2 0

1
4. Umowa agencyjna i umowa komisu-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 2 0

2
5. Umowa przechowania i umowa składu-analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 2 0

2
6. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka, kredyt)-analiza przepisów i orzecznictwa,
rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

A. Koch, J. Napierała (red.) (2019): Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa

A. Kurczuk-Samodulska, K. Kuszlewicz (2018): Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Kidyba (red.) (2017): Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Warszawa

K. Bilewska, A. Chłopecki (2019): Prawo handlowe, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu - test zawierający  12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 otwarte
(po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt -
3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 umowy w obrocie gospodarczym Ważona

2 umowy w obrocie gospodarczym [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

2 umowy w obrocie gospodarczym [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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11Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście
funkcjonowania branży transportowej, a także potrafi wykorzystać ją w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i
praktycznych związanych z działalnością transportową.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
unormowania prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego oraz ich specyfikę w kontekście
branży transportowej

K_W01
K_W07
K_W09
K_W10

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
doktryny i orzecznictwa dotyczące zagadnień prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego odnoszących się
do branży transportowej

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz stosowania
odpowiednich regulacji w odniesieniu do podmiotów z
branży TSL

K_U011 EP3

Student potrafi poszukiwać rozwiązań problemów
pojawiających się podczas prowadzenia postępowania
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wobec
przedsiębiorcy transportowego lub z jego udziałem

K_U02
K_U042 EP4

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z prawem
upadłościowym i restrukturyzacyjnym

K_U073 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP6

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu, przy uwzględnieniu ryzyk
wynikających z regulacji prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP7

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy
transportowego

K_K033 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Ogólna charakterystyka prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w kontekście
funkcjonowania branży transportowej 4 0

2
2. Podstawy ogłoszenia upadłości i rozpoczęcia restrukturyzacji oraz ich skutki, postępowanie w sprawie
ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji 4 0

4
3. Skutki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w odniesieniu do
przedsiębiorcy transportowego 4 0

34. Podmioty postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego 4 0

55. Przebieg postępowania upadłościowego 4 0

46. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego 4 0

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia

A. Hrycaj (2018): Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa

F. Zedler (2016): Zarys prawa upadłościowego, Warszawa
Literatura podstawowa

P. Zimmerman (2019): Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz., Warszawa

S. Gurgul (2020): Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL Ważona

4
upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami ustalania wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do
przewozów osób i rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym wykonywanych różnymi środkami transportu.
Nabycie przez studentów umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w celu rozwiązywania problemów dotyczących
ustalenia szkody i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym na gruncie prawa krajowego oraz konwencji
międzynarodowych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ustalania wysokości
odszkodowania w prawie przewozowym krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania
oraz ich główne tendencje rozwojowe

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu naprawienia szkody na gruncie
prawa cywilnego powiązane z problematyką naprawienia
szkód w prawie przewozowym

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego dotyczących
ustalenia szkody i wysokości odszkodowania w prawie
przewozowym na gruncie prawa krajowego oraz
konwencji międzynarodowych przez właściwy dobór
źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie
oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji

K_U031 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zasady naprawienia szkody w prawie cywilnym. 3 0

22. Ustalenie szkody w prawie przewozowym 3 0

23. Ograniczenie długu, odpowiedzialności i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 3 0

24. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody na osobie pasażera i w jego bagażu 3 0

25. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki 3 0

2
6. Ustalenie odszkodowania za inne szkody (np. niedotrzymanie terminu przewozu, niewykonanie zmiany
umowy przewozu, niewłaściwe wykorzystanie dokumentów) 3 0

27. Kwotowe ograniczenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym. 3 0

28. Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania. 3 0

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

D. Ambrożuk (2011): Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek,
Wolters Kluwer, Warszawa

D.Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, edu-Libri, Kraków -Legionowo
Literatura podstawowa

A. Konert  (2010): Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (2013): Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarw na podstawie CMR, Wolters Kluwer,
Warszawa

M. Dragun (1984): Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Wyd.
UMK, Toruń

T. Szanciło (2013): Odpowiedzilaność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym towarów, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny -test zawierający 20   pytań zamkniętych  i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi w 100% ocena ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
Ważona

3
ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

wstęp do prawa transportowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 15 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z istotą prawa transportowego, jego źródłami, miejscem w systemie prawa oraz ze szczególnymi
rozwiązaniami występującymi na gruncie prawa transportowego.
Nabycie przez studentów umiejętności interpretowania przepisów prawa pochodzących z różnych korpusów prawnych
(prawo krajowe, międzynarodowe, unijne) i analizy ich wzajemnych relacji w celu rozwiązywania problemów
praktycznych występujących w prawie transportowym.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu polskiego, unijnego i
międzynarodowego prawa transportowego, ich specyfikę
i zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji prawa transportowego oraz
ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
prawa transportowego krajowego, międzynarodowego i
unijnego.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych oraz TSUE w celu
rozwiązywania problemów praktycznych wynikających z
multicentryczności źródeł prawa transportowego i ich
wzajemnej relacji.

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: wstęp do prawa transportowego

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie prawa transportowego i prawa przewozowego. Miejsce tych dziedzin w systemie prawa. 1 0

3
2. Źródła krajowego, międzynarodowego i unijnego prawa transportowego. Relacje pomiędzy przepisami
należącymi do różnych systemów prawa. 1 0

23. Zakres regulacji prawa transportowego. 1 0

34. Uczestnicy procesów transportowych i ich sytuacja prawna. 1 0

25. Problematyka prawna przewozów multimodalnych i "na barana". 1 0

3
6. Problematyka prawna przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników tej samej gałęzi
transportu. 1 0

17. Kierunki rozwoju legislacji krajowej, unijnej i międzynarodowej dotyczącej transportu. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Analiza przepisów kodeksu cywilnego, ustawy-Prawo przewozowe i konwencji międzynarodowych
dotyczących zakresu zastosowania tych aktów. 1 0

2
2. Analiza przepisów określających kryteria stosowania rozporządzeń unijnych dotyczących przewozu
osób. 1 0

2
3. Analiza orzecznictwa TSUE dotyczącego relacji pomiędzy rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi
przewozu osób a konwencjami międzynarodowymi. 1 0

14. Specyficzne instytucje prawa transportowego. 1 0

2
5. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących zastosowania przepisów tych
konwencji do przewozów innym środkiem transportu. 1 0

1
6. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących przewozów sukcesywnych i przewozów
z udziałem podwykonawców (tzw. przewoźników faktycznych). 1 0

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski (2020): Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Stan
obecny i kierunki zmian, Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski   (2019): Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski  (2020): Prawo przewozowe. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa

M. Stec (2005): Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, Kraków
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, składający się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia minimalne
kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt (generalnie
dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami).
Ocena bardzo dobra: 9 pkt (praca wyczerpująca temat, bez błędów).
Ćwiczenia: kolokwium składające się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia
minimalne kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt
(generalnie dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi
błędami). Ocena bardzo dobra: 9 (praca wyczerpująca temat, bez błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 wstęp do prawa transportowego Ważona

1 wstęp do prawa transportowego [wykład] egzamin 1,00

1 wstęp do prawa transportowego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z istotą i sposobami zabezpieczania roszczeń występujących w transporcie. Nabycie przez
studentów umiejętności należytego zabezpieczania roszczeń w działalności transportowej.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje dotyczące zabezpieczeń
wykorzystywanych w transporcie krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W041 EP1

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa dotyczącą instytucji zabezpieczania
roszczeń w transporcie w praktyce prowadzenia
działalności transportowej.

K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K031 EP3

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem

Forma zajęć: konwersatorium

21. Istota i rodzaje zabezpieczeń. 4 0

5
2. Zastaw; zastaw rejestrowy; ustawowe prawo zastawu a prawo powstrzymania się z wydaniem towaru
wynikające z przepisów przewozowych krajowych i międzynarodowych. 4 0

43. Hipoteka, hipoteka morska. 4 0
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24. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. 4 0

45. Weksel, poręczenie wekslowe. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne. 4 0

36. Akredytywa, inkaso. 4 0

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusja.Metody kształcenia

G. Tracz (2017): G. Tracz (2017): Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: System Prawa
Handlowego, tom 5, Prawo umów handlowych,, C.H.Beck,, Warszawa

I. Heropolitańska  (2015): Weksel w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Górecki (2013): Zabezpieczenie wierzytelności w: System Prawa Handlowego, tom 9, Międzynarodowe Prawo Handlowe,
C.H. Beck, Warszawa

J. Młynarczyk  (2002): Prawo morskie, Info-trade, Gdansk
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem Ważona

4
zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

zagadnienia prawne spedycji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej regulacji spedycji w prawie krajowym i międzynarodowym. Nabycie
umiejętności rozróżniania umowy spedycji i umowy przewozu.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu spedycji na gruncie
prawa krajowego i międzynarodowego, ich specyfikę i
zasady stosowania.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu spedycji i ich znaczenie w prawie
transportowym.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
spedycji.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
oraz wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych ze spedycją.

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do pełnienia ról zawodowych
związanych z działalnością spedycyjną i transportową. K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zagadnienia prawne spedycji
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Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie i klasyfikacja spedycji. Źródła prawa w zakresie spedycji. 3 0

22. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - ogólna charakterystyka 3 0

13. Warunki prawne wykonywania działalności spedycyjnej. 3 0

34. Istota, strony i przedmiot umowy spedycji. 3 0

25. Zawarcie i wykonanie umowy spedycji. 3 0

46. Wykonanie przewozu przez spedytora. 3 0

47. Odpowiedzialność spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. 3 0

28. Problematyka prawna spedycji morskiej. 3 0

Konwersatorium problemowe, wsparte analizą aktów prawnych i orzecznictwa, związanego z poruszaną tematyką.
Metody kształcenia

L. Ogiegło  (2018): System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa

Z. Brodecki (red.) (1998): Prawo w portach morskich,  Dom Wydawniczy ABC,  Warszawa
Literatura podstawowa

K. Wesołowski  (2015): Kwalifikacja prawna umów zawieranych w transporcie samochodowym, ZNUS, Problemy transportu i
logistyki, nr 31, Wyd. Nauk. US,  Szczecin

L. Ogieło  (1978): Umowa spedycji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi
20 pkt.
0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 zagadnienia prawne spedycji Ważona

3 zagadnienia prawne spedycji [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z finansów
przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu,
zarządzania finansami przedsiębiorstwa w kontekście
funkcjonowania branży transportowej

K_W01
K_W111 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia zarządzania finansami przedsiębiorstwa w
kontekście problematyki prawa transportowego K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej i zarządzaniem
finansami przedsiębiorstwa

K_U061 EP3

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób dotyczący zarządzania
finansami przedsiębiorstwa

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych
dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa

K_K011 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy z zakresu zarządzania finansami
przedsiębiorstwa

K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

1/2



Forma zajęć: wykład

31. Przedsiębiorstwo- definicja, istota, klasyfikacja, otoczenie. 3 0

42. Informacja finansowa w przedsiębiorstwie-istota, źródła, rachunkowość w przedsiębiorstwie. 3 0

53. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 3 0

34. Zarządzanie poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa. 3 0

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

J. Jaworski (2010):  Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Warszawa

J. Jaworski (red.), (2010):  Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa

W. Gabrusewicz (2014):  Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Rutkowski (2016): Zarządzania finansami, Warszawa

M. Grabowska (2017): Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny: trzy pytania otwarte.

Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie od 0 do 1 pkt. 1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Ważona

3 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-S-22/23Z

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 10 E0

Razem 20 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zawierania i wykonywania umów przewozu osób i rzeczy, a także
potrafi zastosować ją w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa przewozowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące
zawierania oraz wykonywania umów przewozu osób i
rzeczy

K_W03
K_W09
K_W10

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
doktryny i orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów
przewozu

K_W022 EP2

Student zna relacje między krajowymi, unijnymi i
międzynarodowymi unormowaniami dotyczącymi
zawierania i wykonywania umowy przewozu

K_W01
K_W083 EP3

umiejętności

Student posiada zdolność poruszania się w systemie
prawa transportowego w odniesieniu do regulacji
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy
przewozu

K_U011 EP4

Student posiada zdolność stosowania wiedzy z zakresu
zawierania i wykonywania umowy przewozu przy
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa i poglądów
doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

2 EP5

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z zawieraniem i
wykonywaniem umowy przewozu

K_U07
K_U093 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP7

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP8

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy
przewozu

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów

Forma zajęć: wykład

11. Charakterystyka umowy przewozu w świetle prawa umów 2 0

22. Zawarcie umowy przewozu osób i rzeczy 2 0

13. Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy 2 0

24. Wykonanie umowy przewozu osób 2 0

15. Przewóz przesyłek bagażowych 2 0

26. Wykonanie umowy przewozu rzeczy 2 0

17. Sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu rzeczy 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Ogólne zasady wykonywania zobowiązań z umowy przewozu - zagadnienia praktyczne 2 0

2
2. Czynności poprzedzające translokację przesyłki w umowie przewozu rzeczy (przygotowanie rzeczy do
przewozu, deklaracja wartości przesyłki, czynności ładunkowe i zabezpieczające) 2 0

13. List przewozowy (funkcje, treść, forma) 2 0

24. Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy - zagadnienia praktyczne 2 0

2
5. Sytuacja prawna uczestników umowy przewozu osób i rzeczy na etapie translokacji - zagadnienia
praktyczne 2 0

2
6. Doręczenie przesyłki wraz z listem przewozowym i sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu
rzeczy - zagadnienia praktyczne 2 0

Analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów, praca w grupach (ćwiczenia),
Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji (wykład)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:  Egzamin pisemny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania otwarte.
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym
również w formie kazusów. Dodatkowy wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach i aktywny udział.

Ocena z egzaminu i kolokwium zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.
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D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, Kraków

J. Gospodarek (1988): Prawo transportowe, Warszawa

K. Garnowski (2020): Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Warszawa

W. Górski, E. Mendyk (2005): Prawo transportu lądowego, Warszawa

W. Górski, K. Wesołowski (2006): Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji: Kodeks cywilny – Prawo
przewozowe – CMR, Gdańsk

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2015): Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów
(CMR). Komentarz, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2020): Prawo Przewozowe. Komentarz, Warszawa

M. Polkowska, I. Szymajda (2004): Konwencja montrealska. Komentarz: odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego,
Warszawa

T. Szanciło (2008): Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów

Ważona

2
zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

2
zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_35N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacjami dotyczącymi dochodzenia roszczeń w poszczególnych gałęziach transportu,
obowiązujących w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu podstaw prawa transportowego, zasad odpowiedzialności przewoźnika, ustalenia wysokości
odszkodowania za szkody powstałe przy wykonywaniu przewozów krajowych i międzynarodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu dochodzenia roszczeń
z umowy przewozu w prawie krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu międzynarodowego postępowania
cywilnego powiązane z problematyką  dochodzenia
roszczeń z umów przewozowych w transporcie
międzynarodowym.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przewozu
krajowego i międzynarodowego.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z dochodzeniem
roszczeń z umów przewozu krajowego i
międzynarodowego.

K_U05
K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do pełnienia ról zawodowych
związanych z działalnością transportową.

K_K042 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu

Forma zajęć: wykład

3
1. Legitymacja do dochodzenia roszczeń; przewoźnicy wobec których możliwe jest dochodzenie
roszczeń. 4 0

22. Akty staranności odbiorcy. 4 0

13. Przedawnienie roszczeń. 4 0

14. Reklamacja. 4 0

2
5. Zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego w sprawach transportowych (jurysdykcja,
porozumienia prorogacyjne, wykonywanie wyroków i ugód sądów zagranicznych). 4 0

16. Arbitraż. 4 0

Wykład problemowy z dyskusją, poparty analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski (2020): Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Stan
obecny i kierunki zmian, Wolters Kluwer,  Warszawa

K. Wesołowski  (2013):  Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer,
Warszawa

M. Stec  (2005): Umowa przewozu w transporcie towarowym,  Zakamycze, Kraków

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk (2018): Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach
nieunormowanych przepisami przewozowymi, Wyd. Nauk. US, Szczecin, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i
Logistyki nr 2

D. Ambrożuk  (2015): Zagadnienie tożsamości roszczeń w sprawach transportowych (Uwagi na tle wyroku  TSUE z 19
grudnia 2013), Wyd. Naukowe US, Szczecin, Zeszyty Naukowe US, Problemy Transportu i Logistyki nr 30

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2020):  Prawo przewozowe. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski, D. Ambrożuk, D. Dąbrowski  (2015): Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów
(CMR), Wolters Kluwer, Warszawa

T. Szanciło (2008): Prawo przewozowe. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny .  Cztery pytania otwarte, za każde można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze  sprawdzianu wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5;
18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu i z projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu Ważona

4
dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przewozu
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

dokumenty w obrocie gospodarczym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_10N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada wiedzę dotyczącą dokumentów występujących w obrocie gospodarczym, a także umiejętność
tworzenia i korzystania z takich dokumentów, w tym w szczególności pojawiających się w branży transportowej .

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
prawne odnoszące się do dokumentów księgowych
pojawiających się w branży transportowej

K_W01
K_W021 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
prawne odnoszące się do dokumentów będących
papierami wartościowymi, pojawiających się w branży
transportowej.

K_W01
K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
prawne odnoszące się do dokumentów związanych z
przewozem osób i rzeczy

K_W01
K_W023 EP3

umiejętności

Student potrafi sporządzać dokumenty niezbędne w
ramach funkcjonowania sektora TSL K_U061 EP4

Student potrafi rozwiązywać problemy pojawiające się
przy obrocie dokumentami w ramach funkcjonowania
przedsiębiorstw transportowych

K_U032 EP5

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z dokumentami
pojawiającymi się w obrocie gospodarczym

K_U073 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP7

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu oraz prawidłowo sporządzać
dokumenty niezbędne do jej prowadzenia

K_K01
K_K042 EP8

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
dotyczących sporządzania dokumentów

K_K033 EP9

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: dokumenty w obrocie gospodarczym

Forma zajęć: konwersatorium

11. Pojęcie dokumentu i rodzaje dokumentów pojawiających się w obrocie gospodarczym 3 0

12. Dokumenty księgowe i ich rola w funkcjonowaniu branży transportowej 3 0

23. Dokumenty będące papierami wartościowymi i ich rola w funkcjonowaniu branży transportowej 3 0

34. Dokumenty związane z obrotem towarowym 3 0

35. Dokumenty związane z przewozem osób 3 0

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia

W. J. Katner (red.) (2018): Prawo gospodarcze i handlowe, WarszawaLiteratura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2020): Prawo Przewozowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, edu-Libri, Kraków-Leginowo
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

22Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami, 75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z
zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 dokumenty w obrocie gospodarczym Ważona

3 dokumenty w obrocie gospodarczym [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_42N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr NATALIA ONGOIBA

Prowadzący zajęcia: mgr NATALIA ONGOIBA

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia
swój punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

1/3



kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

6
1.  Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2 4 0

6
2.  Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. 4 0

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy);
prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

C. Oxenden, Ch. Latham Koenig   (2018): New English File (pre-intermediate, intermediate, upperintermediate), Oxford
University Press, Oxford

Literatura podstawowa

A. Krois-Lindner  (2018): International Legal English, Cambridge University Press, Cambridge University Press, Cambridge
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: obecność, aktywność na zajęciach,
zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji. Ocena za semestr jest wyliczana
na podstawie ocen z testów, prac pisemnych oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z
przedmiotu będącą konsekwencją zgromadzonych punktów w trakcie czterech semestrów
lektoratu oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są
następujące: 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra; 14 - 24 pkt - ocena dobra; 8 - 13 pkt - ocena
dostateczna; poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena uzyskana z zaliczenia stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język angielski Ważona

4 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia: Jolanta Ptak

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+. Konsolidacja materiału na
poziomie B2+. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją na kierunku na poziomie B2+.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych, w tym również elementy języka fachowego
w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i
zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz argumentacji "za i przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i
filmy, jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje własne
stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

6
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku Edito B2+ oraz do
słownictwa fachowego.

4 0

6
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+. 4 0

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału, sprawdziany i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

Heu E., Mabilat J.J. (2006): Edito B2+, Didier, ParisLiteratura podstawowa

Bloomfield A., Daill E., (2011): DELF B2: 200 activités, CLE International, Paris

Boulares M., Frerot J. L., (2012): Grammaire progressive du français: niveau avancé, CLE International, Paris

Miquel C. (2014): Vocabulaire progressif du français: niveau avancé, CLE International, Paris

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące:  aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język francuski Ważona

4 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR WAHL

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+. Dodatkowo poznanie słownictwa i
struktur językowych zgodnie ze specjalizacją kierunku.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych, w tym również elementy języka fachowego
w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i
zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz argumentacji "za i przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i
filmy, jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje własne
stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

6
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz
do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.

4 0

6
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+. 4 0

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości;
oglądanie krótkich filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;
ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje
samodzielnie przygotowanych zagadnień.

Metody kształcenia

F. Marín. R. Morales. M. del Mazo de Unamuno (2005): NUEVO VEN 3, Edelsa, MadridLiteratura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP3,EP4,EP5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język hiszpański Ważona

4 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_41N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr DOROTA MATKOWSKA-KLATT

Prowadzący zajęcia: mgr DOROTA MATKOWSKA-KLATT

Cele przedmiotu: Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i
problemów społecznych, w tym również
elementy języka fachowego w dyscyplinie nauk
prawnych oraz zagadnienia gramatyczne takie
jak: tryb łączący, mowa zależna i zgodność
czasów, strona bierna, zaimki względne złożone
i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego,
artykułu, sprawozdania oraz argumentacji "za i
przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy
telewizyjne i filmy, jeśli dotyczą języka
standardowego. Czyta artykuły dotyczące
problematyki współczesnego świata, w których
autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst
pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
niemieckojęzycznym na ogólne tematy i
przedstawia swój punkt widzenia oraz
argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje
własne stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

1/3



kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

6
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 4 0

6
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i
wynikającym z celów nauczania na poziomie B2. 4 0

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia. 4 0

Wykorzystanie metody kognitywnej, tłumaczeniowo-gramatycznej oraz aktywizującej w nauczaniu
języka obcego: prezentacja multimedialna analiza tekstów z dyskusją opracowanie projektu, gry
symulacyjne, konwersacje

Metody kształcenia

S. Demme, H. Funk, Ch. Kuhn  (2012): Aspekte 2(B2)Lehr-und AB Teil 1 mit 2 Audio CD, Cornelsen, Langenscheidt

U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber  (2008): Studio D B2, Cornelsen, Langenscheidt
Literatura podstawowa

Podręcznik do gramatyki języka niemieckiego

Słownik Deutsch als Fremdsprache Słownik monolingwalny
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

EP3,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Wymagana jest obecność na zajęciach. Ocena końcowa jest ustalana na
podstawie ocen cząstkowych z testów po każdym dziale, prac pisemnych, prezentacji oraz
aktywności na zajęciach.
Zasady wystawiania oceny końcowej są następujące: ocena dostateczna - od 60%, ocena
dostateczna plus - od 70%, ocena dobra - od 80%, ocena dobra plus - od 90%, ocena bardzo dobra
- 100%.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język niemiecki Ważona

4 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 lektorat 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: mgr LUCYNA SMĘDZIK

Cele przedmiotu:
Doprowadzenie studenta do poziomu kompetencji językowej definiowanej jako B2+. Dodatkowo poznanie słownictwa i
struktur językowych zgodnie ze specjalizacją kierunku.

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna słownictwo dotyczące mediów, podróży,
sztuki i historii, gastronomii, zdrowia, przyrody i
środowiska naturalnego, nauki, pracy i problemów
społecznych, w tym również elementy języka fachowego
w dyscyplinie nauk prawnych oraz zagadnienia
gramatyczne takie jak: tryb łączący, mowa zależna i
zgodność czasów, strona bierna, zaimki względne
złożone i osobowe, przyimki oraz potrafi wyrażać
hipotezę, cel i przyczynę, a także umie tworzyć
przysłówki i zna zasady redagowania CV i listu
motywacyjnego, listu prywatnego i oficjalnego, artykułu,
sprawozdania oraz argumentacji "za i przeciw".

K_W081 EP1

umiejętności

Student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź na znany
temat. Rozumie artykuły z prasy, programy telewizyjne i
filmy, jeśli dotyczą języka standardowego. Czyta artykuły
dotyczące problematyki współczesnego świata, w
których autorzy zawierają pewien punkt widzenia lub
własne opinie. Rozumie współczesny tekst pisany prozą.

K_U01
K_U081 EP2

Student porozumiewa się swobodnie z rozmówcą
anglojęzycznym na ogólne tematy i przedstawia swój
punkt widzenia oraz argumentuje.

K_U082 EP3

Student potrafi redagować teksty na różne tematy,
napisać raport lub esej, w którym zajmuje własne
stanowisko na dany problem.

K_U073 EP4

kompetencje społeczne
Student ma świadomość, że nauka języka obcego jest
procesem LLL (Life-Long-Learning). K_K031 EP5
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

6
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku na poziomie B2+ oraz
do słownictwa fachowego z zakresu nauk o administracji na poziomie B2+.

4 0

6
2. Zajęcia  związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+. 4 0

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie omówionego materiału i kolokwia. 4 0

Konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów (sceny z życia codziennego); czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów; ćwiczenia gramatyczne (pisane i
interaktywne); pisanie krótkich tekstów (maile, listy); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień.Metody kształcenia

Pado A. (2011): Start.ru, język rosyjski dla średnio zaawansowanych, cz. 1 i 2, WSiP, WarszawaLiteratura podstawowa

Pado A. (2003): Ty za ili protiv. Materiały uzupełniające, WSiP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP2,EP5PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Warunki zaliczenia są następujące: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych (po
każdym dziale), prac pisemnych lub projektu. Ocena za semestr jest wyliczana na podstawie ocen z testów, prac
pisemnych, projektu oraz oceny aktywności. Student otrzymuje ocenę z przedmiotu będącą konsekwencją
zgromadzonych punktów oraz prezentacji i testu końcowego (max. 25 punktów). Zasady oceniania są następujące:
- 20 - 25 pkt - ocena bardzo dobra;
- 14 - 24 pkt - ocena dobra;
- 8 - 13 pkt - ocena dostateczna;
- poniżej 7 pkt - ocena niedostateczna.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 język rosyjski Ważona

4 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

międzynarodowe prawo handlowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa handlowego oraz nauka tworzenia i
analizy dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie handlowym

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
terminologię wykorzystywana w międzynarodowym
prawie
handlowym

K_W051 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
międzynarodowego prawa handlowego, w szczególności
jego źródła, podmioty i przedmiot oraz zasady
międzynarodowych transakcji handlowych

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczna z
zakresu międzynarodowego prawa handlowego w celu
analizy złożonych problemów prawnych w tym obszarze K_U021 EP3

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty
dotyczące międzynarodowego prawa handlowego K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K03
K_K051 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: międzynarodowe prawo handlowe

Forma zajęć: konwersatorium

11. Pojęcie, rozwój i źródła międzynarodowego prawa handlowego 4 0

22. Podmioty i przedmiot międzynarodowego prawa handlowego 4 0
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13. Ogólna charakterystyka transakcji w handlu międzynarodowym 4 0

14. Kontrakt i prawo właściwe 4 0

15. Zawarcie umowy i jej forma 4 0

26. Międzynarodowa umowa sprzedaży towarów 4 0

27. Incoterms i inne reguły handlowe 4 0

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktycznaMetody kształcenia

W. Popiołek (red.) (2013): Międzynarodowe prawo handlowe, WarszawaLiteratura podstawowa

M. Pazdan (red.) (2001): Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, Warszawa

M. Pazdan (red.) (2016): Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

28Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający pytania zamknięte oraz otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze
sprawdzianu.
wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 międzynarodowe prawo handlowe Ważona

4 międzynarodowe prawo handlowe [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_13N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 wykład 10 E0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowego prawa morza i przestrzeni
powietrznej, w tym przestrzeni lotniczej i kosmicznej.

Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie podstaw prawoznawstwa zwłaszcza odnośnie do problematyki źródeł
prawa oraz tworzenia i stosowania prawa, a także w zakresie prawa międzynarodowego publicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie specyfikę międzynarodowego prawa
morza, jego rolę, funkcje i znaczenie w prawie
międzynarodowym, a także zna podstawowe pojęcia,
zasady, źródła i instytucje prawa morza.

K_W01
K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia związane z międzynarodowym prawem
przestrzeni powietrznej.

K_W032 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe w celu rozwiązywania złożonych
problemów pojawiających się w toku stosowania
przepisów prawnych z zakresu prawa morza i przestrzeni
powietrznej na gruncie konwencji międzynarodowych

K_U041 EP3

Student potrafi wykorzystywać orzecznictwo sądów
krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prawem morza,
prawem lotniczym i prawem kosmicznym.

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w
zakresie wykorzystania wiedzy o międzynarodowym
prawie morza i przestrzeni powietrznej do rozwiązywania
problemów prawnych

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa morza. 4 0
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12. Status prawny obszarów morskich w prawie międzynarodowym publicznym. 4 0

23. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa lotniczego. 4 0

2
4. Status prawny przestrzeni powietrznej i statków powietrznych w prawie międzynarodowym
publicznym. Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej 4 0

25. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa kosmicznego 4 0

1
6. Status prawny przestrzeni kosmicznej, obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.
Podstawowe traktaty regulujące współpracę międzynarodową w zakresie wykorzystywania przestrzeni
kosmicznej.

4 0

Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

A. Górbiel (1985): Międzynarodowe prawo kosmiczne, Warszawa

C. Mik, K. Marciniak (red.) (1982): Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r., Toruń

M. Żylicz (2011): Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa

Literatura podstawowa

M. N. Shaw (2011): Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej - test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej Ważona

4
międzynarodowe prawo morza i przestrzeni powietrznej
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Multimodal transport law
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_14N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu: The aim of the educational process is to introduce students to the rules of the multimodal transport law

Wymagania wstępne: Knowing the basics of transport law

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
The student knows and understand in-depth the legal
rules of multimodal transport of goods K_W031 EP1

umiejętności
The student can use knowledge concerning a multimodal
transport of goods in his/her professional work K_U031 EP2

kompetencje społeczne
The student has an in-depth awareness of the level of
their knowledge and skills, and is ready to critically
assess their knowledge and content.

K_K031 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Multimodal transport law

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. The concept of the multimodal transport of goods. The contract for the multimodal transport of goods

3 0

1
2. Past attempts to regulate international multimodal transport of goods. Uniform system, network
system and modified system 3 0

33. Multimodal transport under the CMR, CIM and CMNI 3 0

14. Multimodal transport under the Warsaw and Montreal Convention 3 0

25. Multimodal transport under the maritime conventions 3 0

26. Multimodal transport under the domestic Transport Law and Maritime Code 3 0

Lecture with the use of multimedia techniques, lecture with talk, didactic discussionMetody kształcenia
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M. Hoeks (2009): Multimodal transport law, BredaLiteratura podstawowa

D.A. Glass (2009): Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts, London

von Ziegler A., Schelin J., Zunarelli S. (eds.) (2010) (2010): The Rotterdam Rules 2008: commentary to the United Nations
Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, Alphen aan den Rijn

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

21Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Written test consisting of 16 questions - 12 one-choice questions (for 1 point) and 4 open questions (for 2 points). A
maximum of 20 points may be obtained maximally from the test. 0 -11 points - 2,0; 12-13 points - 3,0; 14 points 3,5;
15-16 points - 4,0; 17 points - 4,5, 18-20 points - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

The grade from the subject is 100% of the grade from the test.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 Multimodal transport law Ważona

3 Multimodal transport law [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_29N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 9 ZO0

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Cele przedmiotu:

Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących norm technicznych  obowiązujących w transporcie
drogowym rzeczy oraz
dodatkowych wymagań podczas realizacji przewozów związanych ze specyfiką ładunku.
Przygotowanie studentów do podejmowania
racjonalnych decyzji w procesie transportowym w przedsiębiorstwach sektora TSL.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu transportu.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia
technologiczne dotyczące transportu

K_W06
K_W091 EP1

Student charakteryzuje i opisuje zasady realizacji
przewozu wynikające ze specyfiki wynikającej z rodzaju
ładunku w przedsiębiorstwach sektora TSL oraz orientuje
się w sytuacji w zakresie kierunków rozwoju
przedsiębiorstw w specyfice ładunku i środka transportu
na rynku Unii Europejskiej

K_W06
K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące doboru
środka transportu w zależności od rodzaju ładunku. K_U03

K_U041 EP3

Student potrafi planować wykonanie transportu w
odniesieniu do ładunków szczególnych (towarów
niebezpiecznych, odpadów, towarów szybko psujących
się, zwierząt)

K_U03
K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu dotyczącego stosowania norm technicznych w
transporcie

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: normy techniczne i techniczne aspekty działalności transportowej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Podstawowe akty prawne określające wymagania techniczne pojazdów 3 0
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12. Podstawowe zagadnienie z zakresu norm technicznych obowiązujących w transporcie drogowym 3 0

23. Towary niebezpieczne w transporcie ( Umowa europejska ADR ) 3 0

14. Przewozy odpadów - regulacje prawne 3 0

15. Przewozy artykułów szybko psujących się  (Konwencja ATP) 3 0

16. Przewozy zwierząt regulacje prawne i wymagania 3 0

17. Czas pracy załóg pojazdów a normy związane z przewozami ładunków 3 0

1
8. Czynnik ludzki  w transporcie i dodatkowe kwalifikacje jako determinanta sukcesu działalności w
sektorze TSL 3 0

Konwersatorium poprzedzone wykładem - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach
przez studentów, dyskusjaMetody kształcenia

K. Grzegorczyk, R. Buchcar (2016): Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2017-2019, BłonieLiteratura podstawowa

B. Madej, J. Michniak, R. Madej, J. Kurcz  (2014): Przewozy drogowe osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy zawodowego,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

9Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu
18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

normy techniczne i techniczne aspekty działalności
transportowej

Ważona

3
normy techniczne i techniczne aspekty działalności
transportowej [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

ochrona danych osobowych w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 5 ZO0

Razem 5 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PRZEMYSŁAW ZDYB

Prowadzący zajęcia: dr PRZEMYSŁAW ZDYB

Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat systemu przetwarzania danych osobowych w
zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (głównie RODO) w transporcie.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i postępowania
administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu systemy,
struktury i instytucje ochrony danych osobowych na
poziomie międzynarodowym i europejskim, istotne dla
kształtowania systemu ochrony danych osobowych w
transporcie jako fragmentu systemu ochrony danych
osobowych oraz standardów międzynarodowej i krajowej
ochrony danych osobowych.

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawa i
obowiązki pasażerów korzystających z usług
transportowych w związku z ochroną danych osobowych
ich dotyczących w kontekście prawa Unii Europejskiej i
prawa polskiego.

K_W092 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa ochrony danych osobowych i
powiązanych z nim dyscyplin do opisu i analizowania
przyczyn oraz przebiegu procesu i zjawisk zachodzących
w praktyce gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych w działalności transportowej.

K_U021 EP3

Student potrafi formułować twórczo własne opinie i
dobierać krytycznie dane i metody analiz i szacowania
ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych. K_U042 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty aktów
prawnych oraz wykorzystywać dorobek doktryny i
orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych z
zakresu ochrony danych osobowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
ochroną danych osobowych w działalności
transportowej.

K_U053 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w
przedsiębiorstwach oraz organach administracji
publicznej związanych z funkcjonowaniem branży
transportowej i zajmowania w nich różnych stanowisk
oraz do porozumiewania się z osobami będącymi i
niebędącymi specjalistami w dziedzinie ochrony danych
osobowych.

K_K021 EP6

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu związanego z
ochroną danych osobowych w transporcie.

K_K032 EP7

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i
wykonywania zadań z zakresu przetwarzania danych
osobowych oraz prawidłowego identyfikowania i
rozstrzygania dylematów związanych z ich
przetwarzaniem, w tym w szczególności udostępnianiem
i przechowywaniem.

K_K053 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona danych osobowych w transporcie

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie danych osobowych 3 0

1
2. Kluczowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetle przepisów rozporządzenia
RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 3 0

1
3. Prawa osoby, której dane dotyczą w praktyce oraz obowiązki administratora i podmiotu
przetwarzającego 3 0

1
4. Przetwarzanie danych osobowych oparte na analizie ryzyka oraz mechanizmy zwiększające
bezpieczeństwo w transporcie 3 0

15. Rola organu nadzorczego i inspektora ochrony danych w systemie ochrony danych osobowych 3 0

Wykład, analiza tekstów prawnych z dyskusją, rozmowa kierowana, dyskusja, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny obejmujący 5 pytań opisowych. Dopuszczalne jedno, dodatkowe pytanie fakultatywne,
dodatkowo punktowane.
Każde pytanie oceniane jest oddzielnie, za odpowiedź na pytanie można otrzymać od 0 punktów do 1 punktu.

Warunki oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dostateczna plus - od 65% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra - od 75% maksymalnej liczby punktów,
- ocena dobra plus - od 85% maksymalnej liczby punktów,
- ocena bardzo dobra - od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 ochrona danych osobowych w transporcie Ważona

3 ochrona danych osobowych w transporcie [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Krasuski (2018): Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa

P. Fajgielski  (2018): Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz,
Warszawa

T. Wyka, M.A. Mielczarek (red.),  (2019): Administrator i inspektor ochrony danych osobowych: pozycja prawna, Warszawa

Literatura podstawowa

G. Szpor (red. naukowy), A. Piskorz-Ryń (red. tomu) (2016): Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5.,
Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński (red.) (2019): Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed
organami administracji publicznej, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

ochrona konkurencji w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_21N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 9 ZO0

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAJMUND MOLSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAJMUND MOLSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy nt. prawnej ochrony konkurencji w transporcie, a także nabycie umiejętności
praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Wymagania wstępne: Przydatna jest podstawowa wiedza z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego w zakresie
ochrony konkurencji

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
instrumenty prawne dotyczące ochrony konkurencji w
branży transportowej

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu ochrony konkurencji w branży
transportowej

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
ochroną konkurencji w branży transportowej

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej i ubezpieczeń transportowych  na polu
ochrony konkurencji

K_K051 EP5

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
dotyczącego ochrony konkurencji w branży
transportowej

K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona konkurencji w transporcie
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Forma zajęć: konwersatorium

11. System prawa konkurencji 2 0

12. Organy ochrony konkurencji 2 0

23. Instrumenty prawne przeciwdziałania porozumieniom ograniczającym konkurencję 2 0

24. Instrumenty prawne przeciwdziałania praktykom nadużywania pozycji dominującej 2 0

15. Instrumenty prawne przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom 2 0

2
6. Ochrona konkurencji przed niedozwoloną pomocą publiczną. Postępowanie w sprawach ochrony
konkurencji. 2 0

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją dydaktyczną związaną z poruszaną tematyką.Metody kształcenia

C. Banasiński (red.)  (2018): Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Stawicki, E. Stawicki (red.)  (2016): Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa

M. Kępiński (red.)  (2013): Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Tom 15, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

9Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

Sprawdzian w terminach innych niż ostatnie zajęcia wg planu składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 ochrona konkurencji w transporcie Ważona

2 ochrona konkurencji w transporcie [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

ochrona środowiska w działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_28N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ANNA BARCZAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ANNA BARCZAK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z zasadami ochrony przed emisjami oraz
transportem materiałów niebezpiecznych, zwłaszcza z obowiązkami dotyczącymi transportu odpadów. Student w
trakcie zajęć uzyska umiejętności związane z rozstrzyganiem problemów w zakresie ochrony środowiska powstałych w
branży transportowej oraz odpowiedzialności prawnej uczestników prawa transportowego.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa transportowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu w
kontekście funkcjonowania branży transportowej K_W061 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy
prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej związane z ochroną
środowiska

K_W01
K_W02
K_W08

2 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień
z zakresu ochrony środowiska w branży transportowej

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się
w toku stosowania przepisów prawnych z zakresu prawa
transportowego na gruncie prawa krajowego oraz
konwencji międzynarodowych związanych z ochroną
środowiska

K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych, społecznych i
środowiskowych

K_K011 EP5

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej w zakresie ochrony środowiska

K_K052 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona środowiska w działalności transportowej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska i system prawa ochrony środowiska 3 0

12. Zasady ochrony przed emisjami 3 0

2
3. Transport materiałów niebezpiecznych i postępowanie z odpadami w trakcie wykonywania transportu

3 0

14. Odpowiedzialność prawna za naruszenie obowiązków środowiskowych 3 0

Wykład prowadzony z wykorzystaniem technik audiowizualnych. Analiza tekstów prawnych, orzecznictwa sądów
administracyjnych i poglądów doktrynyMetody kształcenia

M. Górski (2018): Prawo ochrony środowiska, WarszawaLiteratura podstawowa

B. Wierzbowski, B. Rakoczy (2018): Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa

P. Korzeniowski (2010): Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź

Komentarze do: ustawy Prawo ochrony środowiska; ustawy o odpadach; ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie zajęć oraz zalecanej literatury przedmiotu.
Sprawdzian ma formę testu, składającego się z 15 pytań (10 pytań na stwierdzenie prawdziwości twierdzenia, 5 pytań
na uzupełnienie twierdzenia). Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany
test umożliwia uzyskanie 15 punktów

 Zasady oceniania testu są następujące:
-15-14 pkt - bardzo dobry,
-13 pkt - dobry plus,
-12-11 pkt - dobry,
-10 pkt - dostateczny plus
-9-8 pkt - dostateczny,
poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Projekt ma charakter fakultatywny. Dotyczy rozszerzenia zagadnień realizowanych na wykładzie w aspekcie
praktycznym. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z projektu podwyższa ocenę z zaliczenia o jeden stopień.
Ocenę końcową stanowi ocena z testu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 ochrona środowiska w działalności transportowej Ważona

3
ochrona środowiska w działalności transportowej
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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6Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_24N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy przewozu, w szczególności
przesłankami odpowiedzialności i przyczynami zwalniającymi. Nabycie przez studentów umiejętności interpretowania i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy przewozu na gruncie
prawa krajowego oraz konwencji międzynarodowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza za zakresu prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy
przewozu na gruncie polskiego i międzynarodowego
prawa przewozowego, ich specyfikę i tendencje
rozwojowe

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu prawa cywilnego dotyczące
odpowiedzialności odszkodowawczej powiązane z
problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej stron
umowy przewozu

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu odpowiedzialności
odszkodowawczej stron umowy przewozu.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego dotyczących
kwestii odpowiedzialności stron umowy przewozu na
gruncie prawa krajowego oraz konwencji
międzynarodowych przez właściwy dobór źródeł i
informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji

K_U032 EP4
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie odpowiedzialności odszkodowawczej. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej 3 0

12. Unitarystyczny system odpowiedzialności przewoźnika - istota, konsekwencje 3 0

1
3. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonani lub nienależytego wykonania umowy przewozu
osób 3 0

2
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za stan przesyłki i opóźnienie w przewozie (szkoda,
związek czasowy z przewozem, rola związku przyczynowego i winy przewoźnika) 3 0

15. Koncepcje i rola winy prawie przewozowym 3 0

26. Przyczyny zwalniające od odpowiedzialności za stan przesyłki i opóźnienie w przewozie 3 0

17. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów 3 0

1
8. Odpowiedzialność nadawcy przesyłki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewozu 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Analiza przepisów art. 415, 429, 435 i 436 k.c. oraz 471 i 474 k.c.  w zakresie podstaw i przesłanek
odpowiedzialności odszkodowawczej 3 0

1
2. Analiza relacji przepisów art. 435 i 436 k.c. i  443 k.c. do  przepisów konwencji międzynarodowych
wprowadzających unitarystyczny system odpowiedzialności przewoźnika 3 0

1
3. Analiza postanowień art. 65 - 69 prawa przewozowego i odpowiadających ich treściowo postanowień
konwencji międzynarodowych pod kątem przesłanek odpowiedzialności przewoźnika i przyczyn
zwalniających od odpowiedzialności.

3 0

1
4. Analiza przepisów dotyczących ułatwień dowodowych w procesie wykazywania przesłanek
odpowiedzialności i przyczyn zwalniających od odpowiedzialności. 3 0

1
5. Omówienie orzecznictwa sądowego dotyczącego  odpowiedzialności przewoźnika według ustawy -
Prawo przewozowe, CMR, RU/CIM i konwencji montrealskiej dotyczących odpowiedzialności
przewoźnika.

3 0

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny- test zawierający 20 pytań zamkniętych i otwartych.  Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt-3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań   zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu

Ważona

3
odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



A. Konert (2010): Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (1995): Odpowiedzialność za szkody przy przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo przewozowe, Biuro
Prawne Podmiotów Gospodarczych, Zielona Góra

T. Szanciło (2013): Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, C.H. Beck,
Warszawa

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dabrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski (2020): Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters
Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (2013): Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolter Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3
odpowiedzialność odszkodowawcza stron umowy przewozu
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Pogłębione zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności przedsiębiorców
turystycznych. Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania problemów związanych z odpowiedzialnością
przedsiębiorców turystycznych, w tym dochodzenia roszczeń od takich przedsiębiorców.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego, w tym zobowiązań oraz prawa turystycznego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje prawa turystycznego dotyczące
zagadnień związanych z odpowiedzialnością
przedsiębiorców działających w branży turystycznej, ich
specyfikę i zasady stosowania.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu prawa turystycznego dotyczące
odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych
powiązane z problematyką prawa cywilnego, w tym
prawa transportowego.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
odpowiedzialności przedsiębiorców turystycznych.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z dochodzeniem
roszczeń wobec przedsiębiorców działających w branży
turystycznej.

K_U052 EP4
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych

K_K031 EP5

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do pełnienia ról zawodowych w
branży turystycznej, z poszanowaniem praw
przysługujących podróżnym (praw klientów
przedsiębiorców działających w branży turystycznej)

K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego

Forma zajęć: konwersatorium

11. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. 4 0

3
2. Odpowiedzialność organizatora imprez turystycznych, przedsiębiorcy ułatwiającego zawarcie umowy
o powiązane usługi turystyczne. 4 0

13. Odpowiedzialność agenta turystycznego. 4 0

4
4. Odpowiedzialność dostawców usług turystycznych (m.in. hotelarzy, przewodników turystycznych,
pilotów wycieczek, przewoźników). 4 0

15. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej przedsiębiorców turystycznych. 4 0

Konwersatorium w z analizą tekstów prawnych i orzecznictwa.Metody kształcenia

D.Borek, H.Zawistowska, (red.)  (2020): Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych, ODDK, Gdańsk

M. Nesterowicz  (2016):  Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa

P. Piskozub (2017): Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o
świadczenie usług turystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk  (2019): Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących umowy o udział w takiej
imprezie, w: B. Gnela, E.Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych
państwach UE , C.H. Beck,, Warszawa

Gospodarek, J.  (2011): Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego. Próba uogólnień. W: A.
Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym (s. 60-105). ., Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu., Wrocław

M. Nesterowicz (2018): Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej
implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży. Przegląd Sądowy, 9, 44-57., Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie pisemnej. Trzy pytanie otwarte. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów 9.
0-4 pkt - 2; 5 pkt - 3; 6 pkt- 3,5; 7- pkt 4; 8 pkt -4,5; 9 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego Ważona

4
odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

26Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_8N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 wykład 15 ZO0

Razem 15 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ROBERT PISZKO

Prowadzący zajęcia: dr hab. ROBERT PISZKO

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawami polskiego i europejskiego porządku prawnego

Wymagania wstępne:

Wiedza: student ma wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej
Umiejętności: student potrafi rozważyć sens językowy i pozajęzykowy  tekstu w języku polskim
Kompetencje: student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego, jest językowo
przygotowany do analizy różnego tekstów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego, jego
specyfikę i zasady stosowania oraz główne tendencje
rozwojowe

K_W011 EP1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
teorii prawa K_W012 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
dokonywać wykładni przepisów prawnych, w tym z
zakresu prawa transportowego

K_U051 EP3

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu
sprawnego posługiwania się systemami normatywnym, w
szczególności w zakresie ustalenia obowiązujących norm
prawnych znajdujących zastosowanie w określonych
stanach faktycznych

K_U042 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie prawa 1 0
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22. Źródła prawa. Normatywna koncepcja źródeł prawa 1 0

23. Przekazywanie informacji o prawie. Treść aktu normatywnego. 1 0

14. Ustrój organów Unii Europejskiej 1 0

15. Prawo europejskie i jego źródła 1 0

16. System prawny a porządek prawny 1 0

47. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 1 0

28. Przestrzeganie prawa. Stosowanie prawa. Praworządność 1 0

metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metody
symulacyjneMetody kształcenia

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (2017): Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania
i  administracji, Warszawa

J.Jabłońska-Bonca (2007): Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa
Literatura podstawowa

M. Zieliński (2017): Wykładnia prawa.Zasady.Reguły Wskazówki, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

35Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

35Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

student otrzymuje ocenę dostateczną jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze;
student  otrzymuje ocenę dobrą jeżeli zna podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi konsekwencje
praktyczne;
student otrzymuje ocenę bardzo dobrą jeżeli poznał podstawowe terminy prawnicze i wiążące się z nimi
konsekwencje praktyczne w stopniu wykraczającym poza przeciętną wiedzę

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego Ważona

1
podstawy polskiego i europejskiego porządku prawnego
[wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawa i postępowania administracyjnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa administracyjnego

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość zagadnień z  podstaw prawa oraz organizacji i funkcjonowania administracji

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu
podstawowe pojęcia i instytucje prawa i postępowania
administracyjnego.

K_W051 EP1

Student zna i rozumie  podstawowe pojęcia i instytucje
dotyczące prawa komunikacji i łączności. K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych dotyczących
prawnoadministracyjnych aspektów działalności
transportowej.

K_U051 EP3

Student potrafi samodzielnie sporządzać pisma
kierowane do organów administracji dotyczące
prawnoadministracyjnych zagadnień związanych z
działalnością transportową i ubezpieczeniową.

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu dotyczącym
prawa lub postępowania administracyjnego.

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Forma zajęć: wykład
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11. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji 1 0

22. Źródła prawa administracyjnego, krajowego i unijnego oraz dzienniki urzędowe 1 0

23. Prawne formy działania administracji publicznej 1 0

24. Ustrój administracji publicznej 1 0

15. Podziały terytorialne państwa 1 0

26. Prawo komunikacji i łączności 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Kodeks postępowania administracyjnego - zasady ogólne 1 0

12. Wszczęcie postępowania administracyjnego 1 0

13. Zawieszenie postępowania 1 0

14. Wznowienie postępowania 1 0

15. Postępowanie uproszczone 1 0

Wykłady oraz ćwiczenia z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Egzamin:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę lub przygotowanie projektu/eseju na zadany
temat.

Kolokwium:
1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
 2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb
Projekt/esej:
ocenę końcowa  to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
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B. Szmulik, S.Serafin, K. Miaskowska-Daszkowska (2017): Zarys prawa administracyjnego , Warszawa

M.Wierzbowski  (red.) (2019): Prawo administracyjne, Warszawa
Literatura podstawowa

Z.Kmiecik  (2019): Postępowanie  administracyjne, postępowanie egzekucyjne i postępowanie sądowoadministracyjne,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa i postępowania administracyjnego Ważona

1
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,00

1
podstawy prawa i postępowania administracyjnego [wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawa i postępowania cywilnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 51
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 15 E0

Razem 25 5

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawami prawa i postępowania cywilnego oraz nauka umiejętności wykorzystywania
wiedzę teoretycznej z zakresu
prawa cywilnego w celu analizy złożonych problemów prawnych w tym obszarze, a także nauka umiejętności spójnego
wypowiadania się na piśmie na temat prawa i postępowania cywilnego.

Wymagania wstępne: Brak.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z
zakresu prawa i postępowania cywilnego K_W051 EP1

Student zna i rozumie cele i przebieg postępowania
cywilnego K_W092 EP2

Student zna poglądy doktryny oraz wybrane
orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu prawa
cywilnego

K_W053 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa umów cywilnego w celu analizy złożonych
problemów prawnych w tym obszarze

K_U021 EP4

Student potrafi w sposób spójny i precyzyjny
wypowiadać się na piśmie temat instytucji prawa i
postępowania  cywilnego oraz uzasadniać swoje
stanowiska dotyczące tych instytucji korzystając z
dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego.

K_U062 EP5

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe z zakresu prawa i postępowania
cywilnego oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów
krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych

K_U053 EP8

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K031 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: podstawy prawa i postępowania cywilnego

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i źródła prawa cywilnego 1 0

12. Zasady prawa cywilnego 1 0

13. Stosunek cywilnoprawny - pojęcie i jego elementy (podmioty, przedmiot, prawa i obowiązki) 1 0

1
4. Zdarzenia cywilnoprawne. Czynności prawne. Sposoby zawierania umów. Forma czynności prawnych.
Wadliwość czynności prawnych 1 0

15. Przedstawicielstwo ustawowe. Pełnomocnictwo. Przedawnienie 1 0

16. Prawo rzeczowe - podstawowe pojęcia 1 0

17. Pojęcie własności. Własność a posiadanie. Nabycie i utrata własności. Ochrona własności. 1 0

18. Użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe 1 0

1
9. Pojęcie zobowiązania. Struktura stosunku zobowiązaniowego. Wielość dłużników lub wierzycieli.
Pojęcie i klasyfikacja świadczeń. 1 0

110. Umowy jako źródło zobowiązań 1 0

111. Czyny niedozwolone jako źródło zobowiązań. Pozostałe źródła zobowiązań. 1 0

112. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania 1 0

113. Ogólna charakterystyka procedury cywilnej 1 0

114. Podmioty postępowania cywilnego 1 0

115. Przebieg postępowania cywilnego 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Pojęcie i źródła prawa cywilnego - aspekty praktyczne 1 0

12. Stosunek cywilnoprawny - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 1 0

13. Czynności prawne - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 1 0

2
4. Podstawowe instytucje prawa rzeczowego - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 1 0

2
5. Podstawowe instytucje zobowiązań - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 1 0

26. Praktyczne aspekty postępowania cywilnego 1 0

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie pisemnego kolokwium , obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz
rozwiązanie kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0;
13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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B. Jelonek-Jarco, J. Zawadzka, F. Zoll (red.) (2019): Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami, Warszawa

E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) (2018): Zarys prawa cywilnego, Warszawa

K. Flaga-Gieruszyńska (2020): Postępowanie cywilne. Kompedium, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Olejniczak (2018): Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa

A. Olejniczak, Z. Radwański (2018): Zobowiązania – część ogólna, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

39Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa i postępowania cywilnego Ważona

1 podstawy prawa i postępowania cywilnego [wykład] egzamin 1,00

1 podstawy prawa i postępowania cywilnego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawa i postępowania karnego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_7N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ŁUKASZ POHL

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ŁUKASZ POHL

Cele przedmiotu: Objaśnienie podstaw materialnego i procesowego prawa karnego.

Wymagania wstępne: Nie stawia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna warunki przestępności czynu, formy
popełnienia przestępstwa, zbiegi przepisów i
przestępstw, treść znamion przestępstw wykazujących
ścisły związek z działalnością transportową i
ubezpieczeniową

K_W05
K_W081 EP1

Student zna system kar i innych środków prawnokarnej
reakcji na instytucjonalnie stwierdzony fakt popełnienia
przestępstwa

K_W05
K_W082 EP2

Student zna naczelne zasady procesu karnego i jego
strukturę

K_W05
K_W083 EP3

umiejętności

Student potrafi rozpoznawać warunki przestępności
czynu, potrafi dokonywać kwalifikacji konkretnego
zachowania jako określonej formy popełnienia
przestępstwa, potrafi kształtować kwalifikację prawną
czynu w przypadku zbiegu przepisów, potrafi
wyodrębniać określone postaci zbiegu przestępstw

K_U01
K_U04
K_U05
K_U08

1 EP4

Student potrafi odróżniać karę grożącą od kary możliwej
do wymierzenia

K_U04
K_U052 EP5

Student potrafi wskazać przebieg postępowania karnego K_U053 EP6

kompetencje społeczne
Student jest przygotowany do samodzielnego
rozwiązywania określonych problemów prawa i procesu
karnego w oparciu o aktualny stan wiedzy.

K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa i postępowania karnego

Forma zajęć: wykład
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8

1. Zagadnienia nauki o przestępstwie: elementy struktury przestępstwa (czyn, znamiona, bezprawność,
karygodność, wina), okoliczności dekompletujące strukturę przestępstwa (kontratypy, okoliczności
wyłączające winę), formy popełnienia przestępstwa (stadialnych oraz tzw. zjawiskowych), zbiegi
przepisów i przestępstw, a także zagadnienia części szczególnej prawa karnego (określone typy
przestępstw wykazujące związek z działalnością transportową i ubezpieczeniową), a także analiza
wybranych typów przestępstw wykazujących ścisły związek z działalnością transportową i
ubezpieczeniową

1 0

1

2. Zagadnienia nauki o karze: rodzaje kar (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat
pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności), środki karne, środki probacyjne, środki
zabezpieczające, dyrektywy sądowego wymiaru kary, nadzwyczajny wymiar kary (nadzwyczajne
złagodzenie kary oraz nadzwyczajne obostrzenie kary).

1 0

13. Zasady procesu karnego i jego przebieg 1 0

Wykład interaktywny (z dialogiem ze studentami)Metody kształcenia

J. Zagrodnik (2019): Proces karny, Warszawa

Ł. Pohl (2019): Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa

R.A. Stefański (2009): Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa

Literatura podstawowa

W. Wróbel, A. Zoll (2019): Polskie prawo karne. Część ogólna, KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu: zaliczenie na ocenę. Zaliczenie uzyskiwane na podstawie sprawdzianu,
podczas którego student odpowiada na trzy pytania. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana (ocena cząstkowa);
końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena końcowa jest: 1) oceną niedostateczną (2,0) -
przy średniej ocen cząstkowych poniżej 3.00 2) oceną dostateczną (3,0) - do średniej ocen cząstkowych 3.49 3) oceną
dostateczną plus (3,5) - do średniej ocen cząstkowych 3.99 4) oceną dobrą (4,0) - do średniej ocen cząstkowych 4.49
5) oceną dobrą plus (4,5) - do średniej ocen cząstkowych 4.99 6) oceną bardzo dobrą (5,0) - w przypadku średniej
ocen cząstkowych 5.0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy prawa i postępowania karnego Ważona

1 podstawy prawa i postępowania karnego [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawa międzynarodowego prywatnego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_10N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KATARZYNA DADAŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr KATARZYNA DADAŃSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami prawa i instytucjami prawa prywatnego międzynarodowego. Nabycie
przez studentów umiejętności interpretacji przepisów prawa prywatnego międzynarodowego (rekonstrukcji norm
kolizyjnych), zastosowania norm pomocniczych, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych
w oparciu o obowiązujące przepisy. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz TSUE. Analiza wybranych umów
międzynarodowych zawierających normy prawa prywatnego międzynarodowego. Wprowadzenie do
międzynarodowego postępowania cywilnego.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia
przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni, znajomość poszczególnych działów prawa cywilnego,
prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego, znajomość procedury cywilnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła prawa
prywatnego międzynarodowego: krajowe, unijne i
międzynarodowe.

K_W01
K_W031 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe
instytucje prawa prywatnego międzynarodowego.

K_W01
K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi odnaleźć właściwy akt normatywny z zakresu
prawa prywatnego międzynarodowego oraz
zrekonstruować normy kolizyjne z przepisów prawa
prywatnego międzynarodowego.

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP3

Student potrafi oznaczyć i wskazać prawo właściwe dla
stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z
więcej niż jednym obszarem prawnym.

K_U03
K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej.

K_K061 EP5

Jest gotów dyskutować, prezentować i uzasadniać swoje
poglądy na temat interpretacji norm prawa
międzynarodowego prywatnego.

K_K022 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa międzynarodowego prywatnego

Forma zajęć: wykład
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2
1. Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Źródła prawa prywatnego
międzynarodowego. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie. Autonomia woli w prawie prywatnym
międzynarodowym - kolizyjnoprawny wybór prawa właściwego, materialnoprawne wskazanie.

2 0

1
2. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych. Analiza łączników stosowanych w ppm. Subokreślnik temporalny.
Klauzula porządku publicznego. 2 0

1
3. Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego. Odesłanie. Wyłączenie odesłania. Kwestia wstępna.
Niejednolite prawo. Obejście prawa. Zmiana statutu. 2 0

1
4. Przepisy szczegółowe ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Osoby fizyczne i prawne. Jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Czynności prawne. Forma czynności prawnych.
Przedstawicielstwo.

2 0

15. Prawo rzeczowe, posiadanie (ustawa PPM). 2 0

2
6. Zobowiązania umowne. Rozporządzenie Rzym I. Wybór prawa i inne łączniki w umowach przewozu.
Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). 2 0

2
7. Zobowiązania pozaumowne. Rozporządzenie Rzym II. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków
drogowych. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pojęcie i źródła prawa prywatnego międzynarodowego. 2 0

1
2. Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - kazusy,
Analiza orzecznictwa SN. 2 0

1
3. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w świetle rozporządzenia Rzym I. Umowa przewozu w
świetle rozporządzenia Rzym I. 2 0

1
4. Prawo o właściwe dla zobowiązań pozaumownych w świetle rozporządzenia Rzym II. Konwencja o
prawie właściwym dla wypadków drogowych. 2 0

1
5. Wybrane zagadnienia międzynarodowego postępowania cywilnego (Konwencja o umowie
międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), Konwencja o prawie właściwym dla
wypadków drogowych).

2 0

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Analiza kazusów połączona z dyskusją.
Ćwiczenia: praca w grupach,  rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

M. Pazdan (2016): Prawo prywatne międzynarodowe, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3).

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego Ważona

2
podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,30

2 podstawy prawa międzynarodowego prywatnego [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Gołaczyński (2017): Prawo prywatne międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa

J. Poczobut (red.) (2017): Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

M. Pazdan (2018): Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawa międzynarodowego publicznego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_9N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  PIOTR ŁASKI

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa międzynarodowego publicznego. Założenia:
a) w zakresie wiedzy: poznanie istoty prawa międzynarodowego oraz roli jaką pełni we współczesnym świecie;
zrozumienie roli państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych, miejsce umów
międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich niedotrzymywanie. b) w zakresie
kompetencji społecznych: realizując treści programowe z zakresu prawa międzynarodowego publicznego podkreślić
należy znaczenie ogólnych zasad prawa, praktyki oraz wagi zaciąganych zobowiązań. c) w zakresie umiejętności:
nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, kształtowanie
zdolności samodzielnej oceny sytuacji w oparciu o źródła normatywne i ich analizę, samodzielne rozwiązywanie
określonych stanów faktycznych w oparciu o wcześniej omówione źródła prawa międzynarodowego.

Wymagania wstępne:
Posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie podstaw prawoznawstwa zwłaszcza odnośnie do problematyki źródeł
prawa oraz tworzenia i stosowania prawa, a także prawa konstytucyjnego i prawa zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student charakteryzuje prawo międzynarodowe
publiczne, wymieniając i opisując jego cechy. Student
wymienia i charakteryzuje podmioty prawa
międzynarodowego.

K_W01
K_W031 EP1

Student definiuje umowę międzynarodową, objaśnia jej
strukturę i znaczenie poszczególnych postanowień,
identyfikuje rodzaje umów.

K_W01
K_W082 EP2

umiejętności

Student analizuje podstawowe konwencje
międzynarodowe i potrafi na ich podstawie wnioskować
o prawach i obowiązkach państw i podmiotów
niepaństwowych międzynarodowego publicznego.

K_U01
K_U02
K_U04

1 EP3

Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania
podmiotów są legalne) proste stany faktyczne w
kontekście obowiązującego prawa międzynarodowego
publicznego.

K_U03
K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania branży
transportowej.

K_K061 EP5

Student jest gotów do pracy w zespole nad
rozstrzygnięciem prostych stanów faktycznych w oparciu
o obowiązujące normy prawa międzynarodowego. K_K022 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa międzynarodowego publicznego

Forma zajęć: wykład

1
1. Prawo międzynarodowe - definicja i zagadnienia wprowadzające Cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego publicznego. Charakterystyka międzynarodowego sądownictwa. 1 0

2
2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego: - zwyczaj, - umowy międzynarodowe, - uchwały
organizacji międzynarodowych, - ogólne zasady prawa. Środki pomocnicze do ustalenia źródeł prawa
międzynarodowego: - doktryna, - judykatura.

1 0

2
3. Prawo traktatów: zagadnienia wprowadzające, etapy zawierania umów międzynarodowych, budowa
umowy międzynarodowej, instytucje prawa traktatów. 1 0

2

4. Problematyka podmiotowości w prawie międzynarodowym. Klasyfikacja podmiotów prawa
międzynarodowego. Katalog podmiotów w prawie międzynarodowym publicznym: - państwa, -
organizacje międzynarodowe, - Stolica Apostolska, - Zakon Kawalerów Maltańskich, - powstańcy i strony
wojujące, - osoby fizyczne i prawne.

1 0

15. Zasady współdziałania i ponoszenia odpowiedzialności przez państwa. 1 0

16. Terytorium w prawie międzynarodowym publicznym. 1 0

1
7. Sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
międzynarodowego sądownictwa. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Relacje między prawem krajowym a prawem międzynarodowym. 1 0

12. Źródła prawa międzynarodowego. 1 0

13. Instytucje prawa traktatów: teoria i praktyka. 1 0

14. Odpowiedzialność międzynarodowa państw. 1 0

15. Sądownictwo międzynarodowe. 1 0

praca w grupach, rozwiązywanie kazusów, burza mózgów, dyskusja, analiza tekstów prawnychMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4PROJEKT

EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Na ostateczną ocenę z
ćwiczeń ma wpływ również aktywność studenta oraz oceny uzyskiwane za prace pisemne i projekty wykonywane w
trakcie zajęć.
Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 - 15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.
Wykład - sprawdzian pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań testowych. 14,00 -
15,00 - bdb,
13,00 - 13,99 -db+
11,00 - 12,99 - db,
10,00 - 10,99 - dst+,
8,00 - 9,99 -dst,
7,99 i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi średnia ważona oceny z wykładów (0,7) oraz oceny z ćwiczeń (0,3)
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Bierzanek R., Symonides J. (2004): Prawo międzynarodowe publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa

Cała-Wacinkiewicz E. (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego, C.H. Beck, Warszawa

Shaw M.N. (2011): Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, Warszawa

Literatura podstawowa

Barcik J., Srogosz T. (2019): Prawo międzynarodowe publiczne,  C. H. Beck, , Warszawa

Czapliński W., Wyrozumska A. (2014): Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, , C. H. Beck, Warszawa

Daranowski P., Połatyńska J. (2011): Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa , C. H. Beck, Warszawa

Frankowska M. (2007): Prawo traktatów, SGH, Warszawa

Góralczyk W., Sawicki S. (2020): Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa

Łaski P., Gawłowicz I., Cała E. (2001): Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Menkes J. (red.) (2008): Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne, zeszyt 1, Oficyna Wydawnicza
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa

Wyrozumska A.  (2006): Umowy międzynarodowe, teoria i praktyka, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 podstawy prawa międzynarodowego publicznego Ważona

1 podstawy prawa międzynarodowego publicznego [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

1
podstawy prawa międzynarodowego publicznego [ćwiczenia] zaliczenie z

oceną
0,30

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_10N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

 Zapoznanie studentów z regulacją i rodzajem ubezpieczeń gospodarczych, funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń
gospodarczych, w tym instytucjami funkcjonującymi na tym rynku. Nabycie przez studentów umiejętności analizowania
i interpretowania przepisów prawa oraz dokonywanie oceny i krytycznej analizy owu w celu dokonywania właściwych
wyborów ubezpieczeń, tj. dostosowanych do potrzeb gospodarczych przedsiębiorcy działającego na rynku TSL.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych, specyfikę i rodzaje tych ubezpieczeń
oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji ubezpieczeń gospodarczych
oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne
uwarunkowania działalności ubezpieczeń gospodarczych K_W103 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
ubezpieczeń gospodarczych

K_U011 EP4

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów dotyczących
ubezpieczeń gospodarczych, poprzez właściwy wybór
informacji dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie
ich oceny i krytycznej analizy.

K_U032 EP5

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne,
owu oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu
rozwiązywania problemów praktycznych powstających
na tle ubezpieczeń gospodarczych.

K_U053 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń; Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń 2 0

12. Organizacja ubezpieczeń w Polsce; Nadzór ubezpieczeniowy 2 0

13. Pośrednictwo ubezpieczeniowe (dystrybucja ubezpieczeń) 2 0

14. Umowa ubezpieczenia - ogólna charakterystyka 2 0

15. Uczestnicy stosunku ubezpieczenia (ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony) 2 0

16. Zawarcie umowy ubezpieczenia; Ogólne warunki ubezpieczeń 2 0

1
7. Istotne warunki umowy ubezpieczenia (przedmiot ubezpieczenia, wypadek ubezpieczeniowy, składka,
świadczenie ubezpieczeniowe) 2 0

18. Treść stosunku ubezpieczenia 2 0

19. Likwidacja szkody 2 0

1
10. Regres ubezpieczeniowy (subrogacja). Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy
ubezpieczenia 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych 2 0

1

2. Warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i dystrybucji ubezpieczeń.
Podstawowe pojęcia z zakresu umowy ubezpieczenia : wypadek ubezpieczeniowy, składka
ubezpieczeniowa, świadczenie ubezpieczeniowe, franszyza, udział własny, suma ubezpieczenia, suma
gwarancyjna, subrogacja.

2 0

1
3. Ogólne warunki ubezpieczeń - istota, warunki związania stron, zasady wykładni; analiza orzecznictwa
dotyczącego owu 2 0

14. Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz osoby trzeciej 2 0

1
5. Obowiązki ubezpieczającego w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego; obowiązki
ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody - analiza orzecznictwa - analiza orzecznictwa 2 0

Wykład: Wykład problemowy.
Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny-test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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M. Krajewski (2016): Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa

W. Pyzioł (2011): Ubezpieczenia gospodarcze, w: System Prawa Prywatnego, Tom 8, Prawo zobowiązań - część
szczegółowa pod red. J. Panowicz-Lipskiej, C.H.Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

B. Gnela, M. Szaraniec (red.) (2013):  Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne,
Difin, Warszawa

B. Gnela, M. Szaraniec (red.) (2017): Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne. , Difin, Warszawa

K. Wesołowski (2004): Umowa ubezpieczenia jako podstawa stosunku ubezpieczenia w: Rynek usług ubezpieczeniowych,
Wyd. Naukowe US, Szczecin

M. Orlicki (2011): Ubezpiecznia obowiązkowe, Wolter Kluwer, Warszawa

Z. Długosz (2017): Ograniczenia swobody umów w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek, Wolter Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych Ważona

2 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [wykład] egzamin 1,00

2 podstawy prawa ubezpieczeń gospodarczych [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_23N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 9 ZO0

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada usystematyzowaną wiedzę o podstawach prawnych korzystania ze środków transportu i infrastruktury
transportowej, a także potrafi wykorzystać ją w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
związanych z działalnością transportową.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa przewozowego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
prawne dotyczące podstaw prawnych korzystania ze
środków transportu i infrastruktury transportowej

K_W03
K_W09
K_W10

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
doktryny i orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych
związanych z korzystaniem ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_W022 EP2

Student zna relacje między unormowaniami dotyczącymi
korzystania ze środków transportu i infrastruktury
transportowej

K_W01
K_W083 EP3

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa w
odniesieniu do regulacji związanych z korzystaniem ze
środków transportu i infrastruktury transportowej K_U011 EP4

Student potrafi stosować wiedzę z zakresu korzystania ze
środków transportu i infrastruktury transportowej przy
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa i poglądów
doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

2 EP5

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z korzystaniem ze
środków transportu i infrastruktury transportowej

K_U073 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP7

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP8

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
związanych z korzystaniem ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy prawne korzystania ze środków transportu i infrastruktury transportowej

Forma zajęć: konwersatorium

21. Umowy najmu i umowa leasingu jako podstawa korzystania ze środków transportu 3 0

12. Umowa czarterowa jako podstawa korzystania ze środków transportu 3 0

23. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie lądowym 3 0

24. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie morskim 3 0

25. Zasady korzystania z infrastruktury w transporcie lotniczym 3 0

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia

J. Panowicz-Lipska (2011): Umowa najmu w: System Prawa Prywatnego, tom 8, Warszawa

J. Poczobut (2011): Umowa leasingu w: System Prawa Prywatnego, tom 8, Warszawa

K. Wojciechowska (2019): Prawo Przewozowe. Komentarz, Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Warszawa

M. Stec (2017): Umowa czarteru środka transportowego w: System Prawa Handlowego, tom 5, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

podstawy prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

Ważona

3
podstawy prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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M. Żylicz (2016): Prawo lotnicze. Komentarz, Warszawa

P. Wajda, M. Wierzbowski (2019): Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Warszawa

R. Rychter (2019): Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

9Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy rachunkowości i prawa bilansowego
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_20N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
rachunkowości i prawa bilansowego.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego, jego
specyfikę i zasady stosowania oraz główne tendencje
rozwojowe dotyczące prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji prawa transportowego i
ubezpieczeń transportowych oraz prawa bilansowego i
podstaw rachunkowości oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu
oraz prawa bilansowego i podstaw rachunkowości w
kontekście funkcjonowania branży transportowej i
ubezpieczeń transportowych

K_W063 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe dotyczące prawa bilansowego oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych z prowadzeniem działalności
transportowej; potrafi samodzielnie formułować i
testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z zakresu prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości

K_U051 EP4

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób z zakresu prawa bilansowego i
podstaw rachunkowości

K_U102 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i ubezpieczeń
transportowych, z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb gospodarczych i społecznych dotyczących
podstaw rachunkowości i prawa bilansowego

K_K011 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy z zakresu prawa bilansowego i podstaw
rachunkowości

K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy rachunkowości i prawa bilansowego

Forma zajęć: wykład

3
1. Definicja rachunkowości i prawa bilansowego. Zasady, funkcje, podstawowe definicje z zakresu
rachunkowości. 1 0

22. Charakterystyka bilansu i rachunku zysków i strat. Sprawozdawczość finansowa. 1 0

43. Ewidencja i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. 1 0

34. Wybrane kategorie ekonomiczne w świetle prawa bilansowego i  podatkowego. 1 0

35. Analityczna funkcja rachunkowości (analiza finansowa a rachunkowość). 1 0

Wykład problemowy z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.Metody kształcenia

M. Andrzejewski, K. Grabiński : Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie 2008, nr 768, s. 159-177.

P. Szczypa (red.) (2020): Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki, Warszawa
Literatura podstawowa

B. Micherda (red.) (2020): Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa

K. Sawicki (red.) (2009): Podstawy rachunkowości, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest otrzymanie co najmniej 1,5 pkt z kolokwium, składającego się z trzech
pytań

Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów: 1.5-1.75 pkt - dst
2,0 pkt - dst+
2,25-2.5 pkt - db
2,75 pkt - db+
3,0 pkt - bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego Ważona

1 podstawy rachunkowości i prawa bilansowego [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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11Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

podstawy techniczno-ekonomiczne transportu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_14N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  PIOTR NIEDZIELSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  PIOTR NIEDZIELSKI

Cele przedmiotu:

Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących zagadnień technik, technologii oraz ekonomiki i
organizacji transportu w ujęciu gałęziowym z uwzględnieniem transportu kombinowanego i intermodalnego.
Przygotowanie studentów do podejmowania
racjonalnych decyzji w procesie gospodarowania w przedsiębiorstwach sektora TSL.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu zasad gospodarowania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia
technologiczne dotyczące transportu

K_W06
K_W091 EP1

Student charakteryzuje i opisuje zasady gospodarowania
czynnikami produkcji w przedsiębiorstwach sektora TSL
oraz orientuje się w sytuacji w zakresie organizacji,
funkcjonowania i kierunków rozwoju przedsiębiorstw w
infrastrukturze w ujęciu gałęziowym, jak i w zakresie
realizacji przewozów po przekształceniach po roku  1990
jak i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

K_W06
K_W092 EP2

umiejętności

Student w zespołach projektowych potrafi przygotować
przykłady/rozwiązania rozwiązuje dotyczące
funkcjonowania transportu, oraz prawidłowo analizuje
ich zmiany i wyprowadza wnioski co do ich przyczyn.

K_U021 EP3

Student potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać z
innymi osobami w ramach prac zespołowych K_U112 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy techniczno-ekonomiczne transportu

Forma zajęć: wykład

1
1. Podstawowe zagadnienie z zakresu infrastruktury, jej rodzajów, definicji, cech specyficznych, roli w
rozwoju społeczno-gospodarczym 1 0

1
2. Kształtowanie się i rola infrastruktury transportowej (punktowej i liniowej) i jej przykłady w ujęciu
gałęziowym 1 0
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13. Magazyny i ich rodzaje jako element rynku TSL 1 0

14. Problematyka funkcjonowania i kierunki rozwoju infrastruktury 1 0

15. Proces przewozowy, transportowy, logistyczny, zakres definicje i relacje pomiędzy nimi 1 0

16. Potrzeby transportowe i ich źródła oraz specyfika 1 0

17. Suprastruktura transportu w ujęciu gałęziowym 1 0

18. Technologie intermodalne (kontenery, przewozy Ro-La, przewozy bimodalne) 1 0

19. Taryfa jako narzędzie kształtowania ceny 1 0

1
10. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w sektorze przedsiębiorstw TSL-przykłady wykorzystania w
praktyce gospodarczej 1 0

011. Czynnik ludzki jako determinanta funkcjonowania sektora TSL 1 0

Wykłady - prezentacje multimedialne, w tym prezentacje przygotowywane w grupach przez studentów, dyskusja
Metody kształcenia

D. Rucińska (red.) (2015): Rynek usług transportowych w Polsce: teoria i praktyka, Warszawa

I. Urbanyi-Popiołek (red.)  (2013): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Bydgoszcz

L. Mindur (red.) (2008): Technologie transportowe XXI wieku, Radom

S. Markusik (red.) (2013): Infrastruktura liniowa: wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu, Gliwice

Literatura podstawowa

M. Mindur (red.) (2017): Logistyka: nauka - badania – rozwój, Radom

P. Niedzielski (2013): Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Szczecin

P. Niedzielski (2003): Polityka innowacyjna w transporcie, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium obejmuje odpowiedź na trzy pytania opisowe. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium
wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5; 14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy techniczno-ekonomiczne transportu Ważona

1 podstawy techniczno-ekonomiczne transportu [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

7Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 4 [moduł]

postępowanie dowodowe w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_9N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze specyfiką postępowania dowodowego w sprawach transportowych, ułatwieniami
dowodowymi, rozkładem ciężaru dowodu. Nabycie przez studentów umiejętności pozyskiwania i zabezpieczania
dowodów w sprawach transportowych, korzystania z ułatwień dowodowych, analizowania i interpretowania przepisów
prawa w celu rozwiązywania problemów praktycznych związanych z prowadzeniem postępowania dowodowego w
sprawach transportowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje dotyczące postępowania
dowodowego w sprawach transportowych związanych z
transportem krajowym i międzynarodowym, ich specyfikę
i zasady stosowania oraz ich główne tendencje
rozwojowe.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego
powiązane z problematyka prawa transportowego.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadana wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu postępowania dowodowego w
sprawach transportowych.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedze teoretyczna w celu
pozyskiwania i zabezpieczania dowodów w sprawach
transportowych i korzystania z ułatwień dowodowych w
tych sprawach.

K_U032 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
oraz wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych z prowadzeniem postępowania
dowodowego w sprawach transportowych.

K_U053 EP5

1/3



kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu, z uwzględnieniem
odpowiedniego zabezpieczania i gromadzenia dowodów
w sprawach transportowych.

K_K011 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: postępowanie dowodowe w sprawach transportowych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Ogólna zasada ciężaru dowodu a ułatwienia dowodowe w sprawach transportowych. 3 0

2
2. List przewozowy jako dowód prima facie. Ciężar dowodu na fakt istnienia przesłanek
odpowiedzialności przewoźnika. 3 0

13. Protokół o stanie przesyłki - istota, treść, funkcja. 3 0

2
4. Rola rzeczoznawców i komisarzy awaryjnych w sprawach transportowych i ubezpieczeń
transportowych. 3 0

2
5. System domniemań na korzyść przewoźnika w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym.

3 0

26. Deklaracja wartości przesyłki i szczególnego interesu w dostawie, funkcja dowodowa 3 0

Konwersatorium z analizą aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

K. Piasecki  (2012): Postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (2013): Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura podstawowa

I. Andrych-Brzezińska  (2015): Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Garnowski  (2019): Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, łącznie 20 pytań. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt-
2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt -4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 postępowanie dowodowe w sprawach transportowych Ważona

3
postępowanie dowodowe w sprawach transportowych
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z pozasądowymi sposobami rozwiązywania sporów w sprawach transportowych, w
szczególności z wykorzystaniem mediacji i arbitrażu. Nabycie przez studentów umiejętności korzystania z
alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach transportowych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu alternatywnego rozwiązywania
sporów w sprawach transportowych

K_W051 EP1

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego (krajowego i
międzynarodowego) w drodze wyboru alternatywnych
metod rozwiązania sporów

K_U031 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania w ramach
działalności gospodarczej w zakresie transportu, decyzji
o wyborze alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
uwzględniając zmieniające się potrzeby gospodarcze i
społeczne

K_K011 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach transportowych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Geneza pozasądowego rozwiązywania sporów. 4 0

42. Mediacja - rodzaje, cechy, przebieg. Mediatorzy. 4 0

33. Arbitraż - rodzaje, cechy, przebieg postępowania. Arbitrzy. 4 0

24. Inne formy ADR. 4 0
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Konwersatorium - przedstawienie zagadnień problemowych z dyskusją.Metody kształcenia

A. Góra-Błaszczykowska (red.)  (2020): Kodeks postępowania cywilnego, tom I, C.H.Beck, WarszawaLiteratura podstawowa

D. Czura-Kalinowska  (2010): Mediacja i arbitraż, tom 2, wybrane zagadnienia, WSPiA, Poznań

D. Czura-Kalinowska (red.)  (2009): Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów, WSPiA, Poznań
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

20Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 20 pkt. 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-
16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4

pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach
transportowych

Ważona

4
pozasądowe rozwiązywanie sporów w sprawach
transportowych [konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 1 [moduł]

prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacjami dotyczącymi międzynarodowej sprzedaży towarów. Nabycie przez studentów
umiejętności sporządzania umów sprzedaży w obrocie międzynarodowym i dokonywania ich wykładni.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia dotyczące międzynarodowej umowy
sprzedaży towarów powiązane z problematyką prawa
transportowego i ubezpieczeń transportowych.

K_W051 EP1

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się
na tle międzynarodowej umowy sprzedaży towarów,
dokonywać interpretacji postanowień konwencji
wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów.

K_U031 EP2

kompetencje społeczne
Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K071 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów

Forma zajęć: konwersatorium

11. Źródła prawa w zakresie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. 4 0

1
2. Zakres zastosowania i zakres regulacji konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów. 4 0

1
3. Ustalenie prawa właściwego dla kwestii nieuregulowanych w konwencji wiedeńskiej o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

1
4. Ogólne zasady wykładni i stosowania konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów 4 0

1
5. Zawarcie umowy międzynarodowej sprzedaży towarów. Ważność umowy międzynarodowej sprzedaży
towarów. 4 0

16. Prawa i obowiązki stron przy wykonywaniu umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

1/2



2
7. Warunki przewozu produktów, pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia oraz  przeniesienie ryzyka
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów według Incoterms 2020 4 0

28. Konsekwencje naruszenia umowy przez strony umowy międzynarodowej sprzedaży towarów 4 0

Konwersatorium z analizą tekstu prawnego i orzecznictwa wraz z dyskusją.Metody kształcenia

M. Pazdan (red.) (2001): Konwencja Wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, Zakamycze,
Kraków

Literatura podstawowa

Ł. Żarnowiec  (2008): Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów , Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

M. Dróżdż (2016): Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowych sprzedaży towarów, C.H. Beck, Warszawa

M. Pilch (2006): Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

17Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny, składający się z trzech otwartych pytań. Za każdą poprawną odpowiedź student może otrzymać
3 punkty. 0-4 pkt. - 2; 5 pkt. - 3; 6 pkt - 3,5; 7 pkt. - 4; 8 pkt. - 4,5; 9 pkt. - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny ze sprawdzianu oraz z projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów Ważona

4
prawne aspekty międzynarodowej sprzedaży towarów
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

prawo celne
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_7N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa celnego.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego z zakresu
prawa celnego, jego specyfikę i zasady stosowania oraz
główne tendencje rozwojowe

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu i
prawa celnego w kontekście funkcjonowania branży
transportowej i ubezpieczeń transportowych

K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe z zakresu prawa celnego oraz
wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i
międzynarodowych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych z prowadzeniem działalności
transportowej; potrafi samodzielnie formułować i
testować hipotezy związane z prostymi problemami
badawczymi z zakresu prawa celnego

K_U051 EP3

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób dotyczący prawa celnego

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i ubezpieczeń
transportowych i prawa celnego, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych
z zakresu prawa celnego

K_K011 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie prawa celnego K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: prawo celne

Forma zajęć: wykład

2
1. Podstawowe zagadnienia prawa celnego (m. in. źródła, przedmiot, miejsce w systemie prawa
publicznego, zasady, funkcje, rodzaje barier handlowych - taryfowe, parataryfowe, pozataryfowe). 2 0

2
2. Geneza i rys historyczny prawa celnego, podstawowe pojęcia prawa celnego (m. in. cło, cło a podatek
i opłata). Etapy integracji gospodarczej 2 0

2
3. Podstawowe instytucje prawa celnego (m.in. pochodzenie towaru, jego wartość celna, taryfa celna,
dług celny i dłużnik celny). 2 0

24. Wprowadzenie towaru na unijny obszar celny. Procedury celne (przywozowe i wywozowe). 2 0

25. Antydumping i postępowanie antydumpingowe. 2 0

Wykład z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną literaturą, analiza
wybranych orzeczeń sądowychMetody kształcenia

E. Gwardzińska, M. Laszuk, M. Masłowska, R. Michalski  (2017): Prawo celne, Warszawa

P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.). (2012):  Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa

Literatura podstawowa

D. Poniewierka   (2015): Prawo celne. Komentarz, Warszawa

R. Oktaba (2012): Prawo celne, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy pisemnej. Za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) można
otrzymać po 10 pkt.

Ocenę końcowa to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt:
28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+,
22-24 pkt - db
19-21 pkt - dst+
16-18 pkt -dst
15 pkt i mniej - ndst.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 prawo celne Ważona

2 prawo celne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

prawo finansowe w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_25N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu
prawa finansowego, podatkowego.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, prawa podatkowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
polskiego i europejskiego porządku prawnego, w tym
prawa finansowego w transporcie, jego specyfikę i
zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe

K_W011 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji prawa transportowego i
ubezpieczeń transportowych oraz prawa finansowego w
transporcie  oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu,
prawa finansowego w transporcie w kontekście
funkcjonowania branży transportowej i ubezpieczeń
transportowych

K_W063 EP3

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe dotyczące prawa finansowego w
transporcie oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów
krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prowadzeniem
działalności transportowej; potrafi samodzielnie
formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi dotyczącymi prawa
finansowego w transporcie

K_U051 EP4

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób z zakresu prawa finansowego w
transporcie

K_U102 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i ubezpieczeń
transportowych, prawa finansowego w transporcie, z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
gospodarczych i społecznych oraz prawa finansowego w
transporcie

K_K011 EP6

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy w zakresie prawa finansowego w
transporcie

K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo finansowe w transporcie

Forma zajęć: wykład

2
1. Finansowanie publicznej działalności transportowej, w tym, z zakresu użyteczności publicznej,
kolejowej. 2 0

32. Źródła finansowania, w tym fundusze unijne, dostępne dla przedsiębiorstw transportowych. 2 0

23. Finansowe aspekty polityki transportowej państwa. 2 0

34. Praktyczne aspekty podatkowe działalności przedsiębiorstwa transportowego. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Pojęcie, istota, przedmiot, zakres prawa finansowego i podatkowego. 2 0

22. Podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu prawa finansowego i podatkowego. 2 0

23. Podatkowe aspekty działalności transportowej. 2 0

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach.
Ćwiczenia: praca w grupach z aktywnym udziałem studentów, praca własna z zalecaną literaturą, analiza wybranych
orzeczeń sądowych, praca dokumentami celno-skarbowymi, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium pisemne (3 pytania otwarte) na ocenę. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 1 pkt; 1,5-1,75 -
dst; 2,0 pkt - dst+; 2,25-2,5 pkt -db; 2,75 pkt - db+; 3,0 pkt-bdb.

Ćwiczenia: prezentacja: za każdą z trzech cech (oryginalność, wartość merytoryczna, wnioski) po 10 pkt; 28-30- pkt -
bdb; 25-27 pkt - db+; 22-24 pkt - db; 19-21 pkt - dst+; 16-18 pkt - dst; 15 pkt i mniej - ndst.
Ćwiczenia: zaliczenie pisemne, ocenę końcowa to łączna liczba pkt uzyskanych za projekt: 28-30 pkt - bdb,
25-27 pkt -db+, 22-24 pkt - db 19-21 pkt - dst+ 16-18 pkt - dst
15 pkt i mniej - ndst.
Ocena z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej: wykład - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,7 pkt,
ćwiczenia - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

przedmiotu to 0,7 pkt, ćwiczenia - wpływ na ocenę z całego przedmiotu to 0,3 pkt.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo finansowe w transporcie Ważona

2 prawo finansowe w transporcie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,30

2 prawo finansowe w transporcie [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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E. Chojna-Duch  (2017):  Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa

R. Mastalski (2018): Prawo podatkowe, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Piekutowska : Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej, Zarządzanie i Finanse, Journal of
Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014, s. 93-109

G. Dydkowski : Publiczne finansowanie transportu miejskiego w największych miastach w Polsce – analiza porównawcza,
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  2014,  nr 187 Transformacja współczesnej gospodarki jako
przedmiot badań ekonomicznych, s.  74-86 .

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

12Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

prawo morskie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacją prawną dotyczącą eksploatacji mórz, w tym w szczególności dotyczącą żeglugi
morskiej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu prawa morskiego, ich
specyfikę i zasady stosowania.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
prawa morskiego, w szczególności jego źródła, podmioty
i przedmiot i związki tego prawa z problematyką prawa
transportowego.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
prawa morskiego.

K_U011 EP3

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa morskiego w celu rozwiązywania
problemów praktycznych pojawiających się w tym
obszarze.

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo morskie

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i miejsce prawa morskiego w systemie prawa. Źródła prawa morskiego. 2 0

12. Organy państwowej administracji morskiej. 2 0

13. Statek morski jako przedmiot regulacji prawa morskiego. 2 0
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14. Armator, kapitan i załoga statku morskiego. 2 0

25. Umowa przewozu ładunku morzem. 2 0

16. Umowa przewozu pasażera morzem. 2 0

17. Czarter na czas i bare boat charter. 2 0

18. Ratownictwo morskie. 2 0

19. Instytucje prawne związane z wypadkami morskimi. 2 0

Wykład z wykorzystaniem analizy aktów prawnych.Metody kształcenia

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski  (2019): Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego,  Szczecin

J. Mynarczyk  (2007): Prawo morskie, wyd. 3,, Info-trade, , Gdańsk
Literatura podstawowa

D. Wetoszka, (2017):  Holowanie jako usługa transportu morskiego, (w:) Prawo transportowe, morze, ląd, powietrze, , C.H.
Beck, , Warszawa

J. Łopuski, (2005): Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie (w:) Rozprawy prawnicze, Księga
Pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara, Zakamycze

J. Młynarczyk,   (2005): Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem (w:) Rozprawy prawnicze,
Księga Pamiatkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara,, Zakamycze , Kraków

K. Wesołowski (2014): Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej, w: T.Kocowski,
K. Marak (red.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu,  Wrocław

M. Adamowicz,  (2017): Usługi portowe – aspekty ekonomiczne i prawne (w:) Prawo transportowe, morze, ląd, powietrze  ,
C.H. Beck,, Warszawa

M. Dragun-Gertner,   (2005): Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym (w:)
Rozprawy prawnicze, Księga Pamiatkowa Profesora Maksymiliana Pazdana pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka i M. Szpunara,,
Zakamycze, Kraków

M. Dragun-Gertner, Z. Pepłowska-Dąbrowska,  (2017): Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów droga
morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim (w:) Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska,,
Wolters Kluwer  , Warszawa

Z. Pepłowska- Dabrowska,   (2017): Wybrane zagadnienia kwotowego ograniczenia odpowiedzialności w prawie morskim.
Wina własna niewybaczalna i jej interpretacja w orzecznictwie sądów różnych jurysdykcji, (w:) Prawo transportowe, morze,
ląd, powietrze, C.H. Beck, , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Forma pisemna. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.

0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 prawo morskie Ważona

2 prawo morskie [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie się do zajęć 0

14Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

prawo obrotu portowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z prawnymi aspektami funkcjonowania portów oraz działalności portowej oraz nauka
sporządzania i interpretacji umów stosowanych w obrocie portowym

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
prawne dotyczące funkcjonowania portów i przystani
morskich

K_W03
K_W071 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu umowy
zawierane w związku z obrotem portowym K_W032 EP2

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy
zawierane w związku z obrotem portowym K_U031 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo obrotu portowego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Podstawy prawne działalności portów i przystani morskich 4 0

12. Gospodarka nieruchomościami w portach morskich 4 0

13. Opłaty portowe 4 0

14. Cechy i rodzaje usług portowych 4 0

15. Umowa agencji morskiej 4 0

16. Umowa maklerska 4 0

17. Umowa przeładunku 4 0
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18. Usługi pilotowe 4 0

19. Praktyki i zasady współpracy uczestników obrotu portowego 4 0

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związana z poruszana tematykaMetody kształcenia

D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórkowska (2013): Leksykon prawa morskiego, Warszawa

M. Adamowicz (2017): Usługi portowe – aspekty ekonomiczne i prawne (w:) D. Wetoszka (red.) Prawo transportowe. Morze.
Lad. Powietrze, Warszawa

Z. Brodecki (red.) (1998): Prawo w portach morskich, Warszawa

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

24Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

24Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian - test zawierający 12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba
punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt- 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo obrotu portowego Ważona

4 prawo obrotu portowego [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 2 [moduł]

prawo pocztowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z prawnymi aspektami działalności pocztowej oraz nauka umiejętności sporządzania i
interpretacji umów związanych z obrotem pocztowym.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
działalności pocztowej

K_W03
K_W071 EP1

Student zna i rozumie umowy zawierane w związku z
działalnością pocztową K_W032 EP2

umiejętności
Student potrafi sporządzać i interpretować umowy
zawierane w związku z działalnością pocztową K_U031 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo pocztowe

Forma zajęć: konwersatorium

11. Źródła prawa pocztowego 4 0

3
2. Podstawowe pojęcia w prawie pocztowym

4 0

13. Uprawnienie do wykonywania usług pocztowych 4 0

3
4. Świadczenie usług pocztowych

4 0

15. Usługi powszechne 4 0

16. Odpowiedzialność operatora pocztowego 4 0

Konwersatorium z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Metody kształcenia
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M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny (red.), (2018): Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa

M. Gaj, T. Laprus-Bałuka, A. Zaborowska (2017): Prawo pocztowe. Komentarz, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Gospodarek (1996): Prawo pocztowe i telekomunikacyjne, Zielona GóraLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

22Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania ze sprawdzianu wynosi
20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 prawo pocztowe Ważona

4 prawo pocztowe [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

prawo przedsiębiorców
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_5N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI , dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi formami prowadzenia działalności gospodarczej oraz nauka umiejętności
wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa przedsiębiorców w celu analizy złożonych problemów prawnych w
tym obszarze.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia
działalności gospodarczej, przedsiębiorcy oraz zasady
ewidencjonowania i rejestrowania przedsiębiorców K_W111 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
organizacji i funkcjonowania spółek osobowych, spółek
kapitałowych oraz innego typu przedsiębiorców K_W112 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa przedsiębiorców w celu analizy złożonych
problemów prawnych w tym obszarze

K_U021 EP3

Student potrafi analizować i tworzyć dokumenty
dotyczące prawa przedsiębiorców K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K031 EP7

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo przedsiębiorców

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej 2 0

12. Firma i prokura. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy 2 0

13. Ogólne wiadomości o spółkach 2 0
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24. Spółka cywilna i handlowe spółki osobowe 2 0

25. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 0

26. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna 2 0

17. Łączenie, podział i przekształcanie spółek 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy - aspekty
praktyczne 2 0

12. Spółka cywilna - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

13. Handlowe spółki osobowe - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

1
4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 2 0

1
5. Spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywanie stanów
faktycznych 2 0

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

A. Koch, J. Napierała (red.) (2019): Prawo spółek handlowych, Warszawa

W. Żelazowska (2019): Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski (2019): Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa

K. Bilewska, A. Chłopecki (2019): Prawo handlowe, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: egzamin - test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna
liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt -
4,5; 18-20 pkt - 5,0
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18:0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo przedsiębiorców Ważona

2 prawo przedsiębiorców [wykład] egzamin 1,00

2 prawo przedsiębiorców [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

prawo turystyczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawa turystycznego. Nabycie przez studentów umiejętności
interpretacji przepisów prawa turystycznego w celu rozwiązywania problemów praktycznych powstających w ramach
prowadzenia działalności turystycznej.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza za zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie obowiązujące regulacje prawa
turystycznego, ich specyfikę i zasady stosowania. K_W041 EP1

Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu prawa
turystycznego powiązane z problematyką prawa
transportowego w zakresie przewozu osób i bagażu.

K_W052 EP2

Student zna i rozumie organizację oraz funkcjonowanie
podmiotów związanych z branżą turystyczną i ich
powiązania z podmiotami z branży transportowej. K_W073 EP3

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
prawa turystycznego

K_U011 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych w celu rozwiązywania
problemów praktycznych związanych z prowadzeniem
działalności turystycznej

K_U052 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów praktycznych

K_K031 EP6

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów z zakresu szeroko rozumianego prawa
turystycznego, uwzględniając aspekty prawne i
ekonomiczne

K_K062 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: prawo turystyczne

Forma zajęć: konwersatorium

11. Źródła prawa w turystyce. Podstawowe pojęcia zakresu prawa turystycznego. 3 0

2
2. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności w turystyce (organizatorzy imprez turystycznych,
agenci turystyczni, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, hotelarze). 3 0

3
3. Umowy w działalności turystycznej (w szczególności o udział w imprezie turystycznej, pilotażowa,
przewodnicka, hotelowa, timeshare). 3 0

3
4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawieranych w działalności
turystycznej. Ochrona podróżnego przed niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, TFG.

3 0

15. Ubezpieczenia w turystyce. 3 0

Konwersatorium z wykorzystaniem analizy aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

D.Borek, H.Zawistowska, (red.)  (2020): Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiazanych usługach
turystycznych, ODDK, Gdańsk

M. Nesterowicz (2016): Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

D. Ambrozuk (2019): D. Ambrozuk (2019): Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczacych
umowy o udział w takiej imprezie, w: B. Gnela, E.Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro, Prawo konsumenckie w
Polsce oraz innych panstwach UE, C.H. Beck, , , Warszawa

P. Cybula (2019): P.W sprawie oceny dopuszczalnosci powoływania sie przez organizatora turystyki na przepisy szczególne
ograniczajace zakres albo warunki na jakich odszkodowanie lub zadoscuczynienie jest wypłacane przez dostawce usług
turystycznych (czyli o potrzebie zmiany art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiazanych usługach
turystycznych), iKAR nr 4, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

23Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny - test zawierający 20  pytań zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
ze sprawdzianu wynosi 20 pkt.
0-11 pkt -2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt- 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 prawo turystyczne Ważona

3 prawo turystyczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

prawo zatrudnienia w transporcie
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_18N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 15 E0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze specyfiką regulacji zatrudnienia w transporcie i przekazanie umiejętności stosowania tych
regulacji w praktyce.

Wymagania wstępne: Podstawy prawoznawstwa, podstawy prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student potrafi scharakteryzować podstawowe instytucje
prawa pracy. K_W051 EP1

Student zna możliwości zatrudnienia w transporcie K_W052 EP2

Student zna specyfikę zatrudnienia w transporcie K_W053 EP3

umiejętności

Student odróżnia pracownicze i niepracownicze formy
zatrudnienia. K_U031 EP4

Student umie zastosować poszczególne instytucje prawa
pracy do zatrudnienia w transporcie. K_U032 EP5

Student potrafi formułować podstawowe dokumenty
związane z zatrudnieniem w transporcie. K_U063 EP6

kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy. K_K071 EP7

Student jest gotów do wypełniania zobowiązań
społecznych przez podejmowanie działań zmierzających
do rozwoju i poprawy jakości zatrudnienia w  branży
transportowej.

K_K062 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo zatrudnienia w transporcie

Forma zajęć: wykład

11. Źródła i zasady prawa pracy 2 0

22. Formy zatrudnienia w transporcie 2 0

23. Odrębności funkcjonowania wybranych instytucji prawa pracy w transporcie 2 0
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24. Wynagrodzenie w transporcie 2 0

25. Czas pracy w transporcie 2 0

26. BHP w transporcie 2 0

27. Zatrudnienie cudzoziemców 2 0

28. Podstawy zbiorowego prawa pracy 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Kształtowanie zakładowych źródeł prawa pracy 2 0

12. Formułowanie umów o pracę 2 0

23. Zakończenie zatrudnienia 2 0

14. Kształtowanie wynagrodzenia 2 0

15. Zatrudnienie cudzoziemców - procedury 2 0

26. Kształtowanie czasu pracy 2 0

17. BHP w transporcie - analiza przypadków 2 0

18. Zbiorowe prawo pracy - analiza przypadków 2 0

1. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
2. Metoda aktywizująca (analiza przepisów, orzecznictwa).
3. Prezentacja multimedialna.
4. Analiza tekstów z dyskusją.

Metody kształcenia

L.Florek (2019): Prawo pracy, WarszawaLiteratura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu - egzamin pisemny - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z egzaminu.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium - pytania opisowe z zakresu zajęć i literatury podstawowej, 3 pytania
teoretyczne.
Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Zasady wyliczania oceny z kolokwium.
30-28 - bdb
27-25 - db pl
24-22 - db
21-19 - dst pl
18-16 - dst

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 prawo zatrudnienia w transporcie Ważona

2 prawo zatrudnienia w transporcie [wykład] egzamin 1,00

2 prawo zatrudnienia w transporcie [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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J. Stelina (2020): Prawo pracy, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

25Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_15N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 10 ZO0

wykład 15 E0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. RAJMUND MOLSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. RAJMUND MOLSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy nt. publicznoprawnych uwarunkowań działalności transportowej, a także nabycie
umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

Wymagania wstępne: Przydatna jest podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
publicznoprawne regulacje prawa transportowego na
gruncie prawa krajowego i międzynarodowego

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu ramy
prawne korzystania ze środków transportu i
infrastruktury transportowej

K_W112 EP2

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień
z zakresu prawa transportowego

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w
grupach, organizacjach i instytucjach związanych z
funkcjonowaniem branży transportowej i przyjmowania w
nich różnych ról oraz do porozumiewania się z osobami
będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

K_K021 EP5

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu K_K032 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej

Forma zajęć: wykład

11. Źródła publicznoprawnych regulacji działalności transportowej 1 0

32. Publicznoprawna regulacja transportu drogowego 1 0

33. Publicznoprawna regulacja transportu kolejowego 1 0

24. Publicznoprawna regulacja transportu śródlądowymi drogami wodnymi 1 0

35. Publicznoprawna regulacja transportu lotniczego 1 0

36. Publicznoprawna regulacja działalności pocztowej 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu drogowego 1 0

22. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu kolejowego 1 0

23. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu śródlądowymi drogami wodnymi 1 0

24. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji transportu lotniczego 1 0

25. Praktyczne zagadnienia publicznoprawnej regulacji działalności pocztowej 1 0

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie
kazusów, praca w grupach.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin w formie testowej (test jednokrotnego wyboru) składający się z 20 pytań zamkniętych. Student może
otrzymać maksymalnie 20 punktów z egzaminu (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź).
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra:  19-20 pkt.

Egzamin w sesji poprawkowej lub poza sesją egzaminacyjną składa się z 4 pytań otwartych. Student może otrzymać
maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna: 11-12 pkt,
- ocena dostateczna plus: 13-14 pkt,
- ocena dobra: 15-16 pkt,
- ocena dobra plus: 17-18 pkt,
- ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.

Zaliczenie ćwiczeń: Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach, obecności oraz kolokwium zaliczeniowego.
Kolokwium składa się z 10 pytań testowych (po 1 pkt za każde pytanie, max. 10 pkt). Ocena z kolokwium ustalana jest
na podstawie uzyskanych punktów:
0-5 - niedostateczna
6 - dostateczna
7 - dostateczna plus
8 - dobra
9 - dobra plus
10 - bardzo dobra

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu, przy czym student, który uzyska ocenę pozytywną z egzaminu
oraz ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń ma prawo do tzw. premii, tj. podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu,
odpowiednio, z oceny dostatecznej do oceny dostatecznej plus, z oceny dostatecznej plus do oceny dobrej, z oceny
dobrej do oceny dobrej plus, z oceny dobrej plus do oceny bardzo dobrej.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 publicznoprawne uwarunkowania działalności Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Powałowski (red.)  (2020): Prawo gospodarcze publiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

K.B. Wojciechowska  (2019): Ustawa o transporcie kolejowym, Warszawa

M. Etel, A. Piszcz (red.)  (2019): Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, Warszawa

M. Żylicz (red.)  (2016): Prawo lotnicze, Warszawa

Literatura podstawowa

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.)  (2018): Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego. Tom
8 B, , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

23Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

23Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

transportowej

1
publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

1
publicznoprawne uwarunkowania działalności transportowej
[wykład]

egzamin 1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 5 [moduł]

Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_13N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Die Studenten sollen mit den Bestimmungen des EU-Rechts zum Schutz der Passagiere in den verschiedenen
Verkehrsmitteln vertraut gemacht werden. Erwerb der Fähigkeit der Studenten, die EU-Rechtsvorschriften zum Schutz
der Passagiere auszulegen und die Rechte der Passagiere durchzusetzen.

Wymagania wstępne: Grundkenntnisse des Zivilrechts und -verfahrens sowie des Verwaltungsrechts und -verfahrens.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Der Student kennt und versteht die geltenden
Vorschriften im Bereich des Rechtsschutzes von
Passagieren, die sich aus dem EU-Recht ergeben, sowie
deren Besonderheiten und Anwendungsregeln genau.

K_W031 EP1

umiejętności

Der Student ist in der Lage, seine Kenntnisse
anzuwenden, um die Regeln des logischen Denkens bei
der Auslegung und Klärung komplexer Fragen im
Bereich des Rechtsschutzes von Passagieren, die sich
aus dem EU-Recht ergeben, korrekt anzuwenden.

K_U011 EP2

Der Student ist in der Lage, Rechtstexte zu analysieren
und zu interpretieren und die Rechtsprechung nationaler
und ausländischer Gerichte zu nutzen, um praktische
Probleme im Zusammenhang mit dem rechtlichen Schutz
von Passagieren, die sich aus Transportverträgen
ergeben, zu lösen.

K_U052 EP3

kompetencje społeczne

Der Student ist bereit, sein Wissen kritisch zu beurteilen,
die Bedeutung des Wissens bei der Lösung praktischer
Probleme zu erkennen und bei Schwierigkeiten bei der
selbständigen Problemlösung Experten hinzuzuziehen.

K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union

Forma zajęć: konwersatorium
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1
1. Der Zweig- und Multicentercharakter der Rechtsquellen im Bereich des Insassenschutzes; die
Interaktion zwischen Rechtsakten verschiedener Rechtssysteme (EU-Recht, internationale
Übereinkommen, nationales Recht); der Umfang des Schutzes.

3 0

2
2. Rechte der Passagiere bei Nichtbeförderung, Annullierung oder Verspätung des Transportmittels,
Analyse der Rechtsprechung. 3 0

23. Passagierrechte im Falle von Personenschäden an Passagieren, Analyse der Rechtsprechung. 3 0

24. Rechte der Passagiere bei Gepäckschäden. 3 0

15. Schutz von behinderten Passagieren und Passagieren mit eingeschränkter Mobilität. 3 0

26. Entschädigungsleistung für Passagiere, Analyse der Rechtsprechung 3 0

Präsentation und Analyse von Rechtsakten und Rechtsprechung zum Schutz der Fahrgastrechte bei den
verschiedenen Verkehrsträgern, verbunden mit einer Diskussion.Metody kształcenia

D.Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, edu-Libri, Kraków -Legionowo

J.D.Harke, B.Gsell, W.Krüger, S.Lorenz, Ch.Reymann, Ch.Alexander, D.Blankenburg, Ch.Förster, V.Klingberg, A.Sebastian
Kramer, P.Meier, Ch.Sorge, B.Steinrötter (2018): Reisevertrag: §§ 651a-651y BGB, Art. 46c, 250-253 EGBGB, VO (EG)
1371/2007 - Eisenbahnfahrgastrechte-VO, VO (EG) 261/2004 - Fluggastrechte-VO, VO (EU) 181/2011 - Busfahrgastrechte-
VO (1st Edition), CH.Beck, Deutschland

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk (2018):  Efektywność ochrony praw pasażerów w prawie unijnym i krajowym – wybrane zagadnienia, w: D.
Wójcicka (red.), Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, Wyd. Akademii im. J.
Długosza, Częstochowa

K. Wesołowski (2016): Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób, Zeszyty Naukowe US, Problemy
Zarządzania i Finansów i Marketingu nr 1(42), Wyd. Nauk. US, Szczecin

M. Dragun-Gertner, Z. Pepłowska-Dąbrowska (2017): Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów droga
morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim (w:) Prawo kontraktów, red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska,
Wolters Kluwer ,  Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Schriftliche Kolloquium bestehend aus 3 offenen Fragen. Die Studenten können für jede Frage maximal 3 Punkte
erhalten. 2 - 0-4 Punkte; 3 - 5 Punkte (die Arbeit erfüllt die Mindestkriterien); 3,5 - 6 Punkte (zufriedenstellend, aber mit
erheblichen Lücken), 4 - 7 Punkte (solide Arbeit mit auffälligen Fehlern); 4,5 - 8 Punkte (über dem durchschnittlichen
Standard - mit einigen Fehlern); 5 - 9 Punkte (erschöpfende Arbeit ohne Fehler).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Die Note des Faches ist 100% der Note des Kolloquiums.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union Ważona

3
Rechtsschutz von Passagieren in der Europäischen Union
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_36N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 seminarium 15 ZO0

2
43 seminarium 15 ZO0

54 seminarium 15 ZO0

Razem 45 12

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy
dyplomowej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu,
tezy, celu, przedmiotu, hipotezy, metody, jak również sposobów prezentacji wyników. Nabycie umiejętności
gromadzenia i prawidłowego posługiwania się źródłami naukowymi.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza z zakresu metodologii pisania pracy naukowej i metod gromadzenia informacji. Umiejętność obsługi
komputera w zakresie edycji tekstu, umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
zasady funkcjonowania gospodarki, normatywne,
ekonomiczne, etyczne i praktyczne aspekty
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w branży transportowej w kraju oraz w kontaktach
gospodarczych z zagranicą, z uwzględnieniem jej
różnych form prawnych i organizacyjnych w zakresie
problematyki pracy dyplomowej

K_W091 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne,
etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z prawem
transportowym i ubezpieczeń transportowych, w tym
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego, w zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W102 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu prawa cywilnego,
administracyjnego i karnego powiązane z problematyką
prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych, w
zakresie problematyki pracy dyplomowej

K_W053 EP3
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umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę
teoretyczną z zakresu prawa, poprawnie posługiwać się
regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu prawa
transportowego i ubezpieczeń transportowych, potrafi
samodzielnie formułować i testować hipotezy związane z
prostymi problemami badawczymi w zakresie
problematyki pracy dyplomowej

K_U01
K_U02
K_U05

1 EP4

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się K_U102 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, w zakresie
przygotowywanej pracy dyplomowej

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

7

1. Rodzaje badań naukowych. Istota procesów: rozumowania, wnioskowania, analizowania,
syntetyzowania, abstrahowania, porównywania, uogólniania i klasyfikowania. Metody i technika realizacji
prac dyplomowych dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych z obszaru prawa transportowego
i ubezpieczeń transportowych.

2 0

4
2. Zasady zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału. Korzystanie z Bibliografii PAN,
zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line, stron internetowych instytucji naukowych,
gospodarczych i politycznych.

2 0

4
3. Kompozycja pracy dyplomowej. Podstawowe wymagania formalne i edytorski. Styl i język pracy.
Zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów
zamieszczanych w pracy dyplomowej.

2 0

44. Etyka w badaniach naukowych. 3 0

8
5. Przygotowanie pracy dyplomowej: ustalenie zainteresowań naukowych studentów, wybór tematu,
praca nad planem pracy. 3 0

3
6. Bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez seminarzystów.
Kontrola postępów pracy. 3 0

10
7. Bieżąca informacja prawna i bibliograficzna w zakresie badań prowadzonych przez seminarzystów.
Kontrola postępów pracy. 4 0

5
8. Omówienie przebiegu i przedmiotu egzaminu dyplomowego. Przygotowanie do egzaminu
dyplomowego. 4 0

Analiza i prezentacja standardów pisania prac dyplomowych. analiza tekstów prawnych, stanowiska judykatury i
doktryny z dyskusją. Praca samodzielna i w grupach.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA DYPLOMOWA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną po 2, 3 i 4 semestrze. Zaliczenie semestru 2 i 3 - na podstawie realizacji wyznaczonych zadań przez
promotora (np. referat, przedstawienie fragmentu pracy). Zaliczenie semestru 4 - na podstawie  złożonej pracy
dyplomowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny uzyskanej z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 seminarium dyplomowe Ważona

2 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 seminarium dyplomowe Ważona

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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B. Stoczewska (2014): Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza AFM,
Kraków

J. Boć (2009): Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław

M. Węglińska (2016): Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls

Literatura podstawowa

M. Cieślarczyk, P. Krawczyk, Z. Korulczyk (2002): Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych i
podyplomowych , Akademia Obrony Narodowej , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

6Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

40Przygotowanie się do zajęć 0

110Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

29Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

50Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

3 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 seminarium dyplomowe Ważona

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_37N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr APOLONIUSZ KURYLCZYK , mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów

1 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce1 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP4

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasady bezpieczeństwa

1 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne:
- Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
Unii Europejskiej,
- Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych
pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych:
- Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)

1 1

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki
pierwszej pomocy 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1
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Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

B. Rączkowski (2016): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP-uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP -uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_4N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA SAGAN

Prowadzący zajęcia: mgr IWONA SAGAN

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o:
-strukturze i zasadach działania Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US,
-zasadach korzystania ze zbiorów bibliotecznych i sposobach ich udostępniania,
-zasobach elektronicznych i bazach danych dostępnych w Bibliotece Głównej i Bibliotece Wydziału Prawa i
Administracji US.

Wymagania wstępne: Nie stawia się.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę o strukturze
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania
Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i
Administracji US.

1 EP1

Zna specyfikę zbiorów bibliotecznych oraz
zasady ich udostępniania.2 EP2

Zna podstawowe pojęcia bibliologiczne i
bibliograficzne.3 EP3

Posiada wiedzę o podstawowych źródłach
informacji dostępnych w Bibliotece, zarówno
tradycyjnych jak i elektronicznych.

4 EP4

umiejętności

Posiada umiejętność posługiwania się
elektronicznymi i kartkowymi katalogami
bibliotecznymi oraz lokalizowania
poszukiwanych publikacji.

1 EP5

Posiada umiejętność tematycznego
wyszukiwania w Polskiej Bibliografii Prawniczej.2 EP6

Posiada umiejętność korzystania z baz danych
dostępnych w Bibliotece Głównej US oraz
Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji US.

3 EP7

kompetencje społeczne

Korzysta z zasobów bibliotecznych w sposób
nieutrudniający dostępu innym użytkownikom
Biblioteki, prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje
problemy praktyczne.

1 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

1/2



Forma zajęć: wykład

1
1. Struktura i zasady działania Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji US.
Charakterystyka zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Katalogi
biblioteczne. Metodyka przeszukiwania katalogów bibliotecznych.

1 1

1
2. Zasoby elektroniczne i bazy danych. Procedury zdalnego dostępu do baz danych. Polska
Bibliografia Prawnicza. 1 1

Wykład/ćwiczenia (e-learning).Metody kształcenia

 Regulaminy agend Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (Wypożyczalnia, Czytelnie).

Materiały dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin Organizacyjny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie prawidłowo rozwiązanego testu on-line.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Oceny nie wystawia się.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ2362_1N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

1 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

2 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej3 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego1 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni2 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online3 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej1 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia

1/2



Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 3 [moduł]

tendencje rozwojowe legislacji morskiej
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_19N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z tendencjami rozwojowymi legislacji morskiej oraz nauka reguł logicznego rozumowania dla
wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu prawa morskiego

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa morskiego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie tendencje rozwojowe legislacji
morskiej K_W031 EP1

umiejętności

Student potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę,
poprawnie posługiwać się regułami logicznego
rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania złożonych
zagadnień z zakresu prawa morskiego

K_U011 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych dotyczących
prawa morskiego

K_K031 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: tendencje rozwojowe legislacji morskiej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zagadnienia ogólne dotyczące legislacji morskiej 3 0

1
2. Zachowawcze tendencje prawa morskiego i zmniejszenie się znaczenia niektórych instytucji prawa
morskiego 3 0

2
3. Rola organizacji międzynarodowych w tworzeniu prawa morskiego

3 0

24. Niebezpieczeństwa żeglugi morskiej i rozwój techniki a prawo morskie 3 0

35. Unifikacja prawa dotyczącego przewozu ładunku - Reguły Rotterdamskie i ich perspektywy 3 0

16. Tendencje rozwojowe dotyczące ochrony praw pasażerów w żegludze morskiej 3 0

Konwersatorium; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia
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J. Łopuski (2011): O żegludze i prawie morskim: wspomnienia i refleksje, GdyniaLiteratura podstawowa

J. Łopuski (2008): Maritime law in the second half of the 20th century : selected articles,, Toruń

J. Łopuski (2005): Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie (w:) Rozprawy prawnicze. Księga
pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

26Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

28Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Jedno pytanie otwarte. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 5 pkt: 2 pkt - 2,0; 3 pkt - 3,0;
3,5 pkt - 3,5; 4 pkt - 4,0; 4,5 pkt - 4,5; 5 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 tendencje rozwojowe legislacji morskiej Ważona

3 tendencje rozwojowe legislacji morskiej [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

ubezpieczenia komunikacyjne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_33N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 8 ZO0

wykład 6 ZO0

Razem 14 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacją i rodzajem ubezpieczeń komunikacyjnych. Nabycie przez studentów umiejętności
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rozwiązywania
problemów praktycznych powstających na ich tle.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń
komunikacyjnych, specyfikę i rodzaje tych ubezpieczeń
oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji ubezpieczeń
komunikacyjnych oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
ubezpieczeń komunikacyjnych.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów dotyczących
ubezpieczeń komunikacyjnych, poprzez właściwy wybór
informacji dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie
ich oceny i krytycznej analizy.

K_U032 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne,
owu oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów w celu
rozwiązywania problemów praktycznych powstających
na tle ubezpieczeń komunikacyjnych.

K_U053 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu  problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: ubezpieczenia komunikacyjne

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń komunikacyjnych. Źródła prawa dotyczące ubezpieczeń
komunikacyjnych. 4 0

12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. 4 0

13. Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 4 0

14. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 4 0

15. Ubezpieczenie Autocasco i Car Assistance. 4 0

16. Ubezpieczenie ochrony prawnej. 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu mechanicznego. 4 0

22. Likwidacja szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 4 0

2
3. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia auto casco i car assistance  wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. 4 0

24. Krytyczna analiza orzecznictwa sadowego dotyczącego ubezpieczeń komunikacyjnych 4 0

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

M. Orlicki  (2011): Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

 S. Rogowski (red.)  (2008): Ubezpieczenia komunikacyjne, Poltekst, Warszawa

A.Raczyński (2013): Świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu assistance, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Kierunki
rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład -  sprawdzian pisemny składający się z trzech pytań otwartych, za każdą odpowiedź można otrzymać od 0 do
1
pkt.
Ćwiczenia - kolokwium pisemne, test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych, obejmujący materię z wykładu i
ćwiczeń. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt- 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt-3,5; 15-16 pkt
4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z wykładu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ubezpieczenia komunikacyjne Ważona

4 ubezpieczenia komunikacyjne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

4 ubezpieczenia komunikacyjne [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

12Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

ubezpieczenia transportowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_32N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34
ćwiczenia 8 ZO0

wykład 6 E0

Razem 14 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z regulacją i rodzajem ubezpieczeń transportowych. Nabycie przez studentów umiejętności
interpretacji przepisów prawa oraz owu (ich oceny i krytycznej analizy) w celu rozwiązywania problemów praktycznych
powstających na tle ubezpieczeń transportowych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ubezpieczeń
transportowych, specyfikę i rodzaje tych ubezpieczeń
oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W041 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji ubezpieczeń transportowych
oraz ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
ubezpieczeń transportowych.

K_U011 EP3

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych problemów dotyczących
ubezpieczeń transportowych w przewozie krajowym i
międzynarodowym, poprzez właściwy wybór informacji
dotyczących tych ubezpieczeń, dokonywanie ich oceny i
krytycznej analizy.

K_U032 EP4

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne,
owu oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych
i zagranicznych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych powstających na tle ubezpieczeń
transportowych.

K_U053 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu.

K_K031 EP6

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: ubezpieczenia transportowe

Forma zajęć: wykład

1
1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń transportowych. Ubezpieczenia transportowe a ubezpieczenia
komunikacyjne. 4 0

2
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora (istota, zakres ubezpieczenia,
typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy ubezpieczenia, likwidacja szkody). Ubezpieczenie
zdolności finansowej przewoźnika.

4 0

1
3. Ubezpieczenie ładunku w transporcie (istota, rodzaje polis, zakres ubezpieczenia, gestia transportowa,
typowe klauzule wyłączające, obowiązki stron umowy ubezpieczenia). 4 0

1
4. Likwidacja szkód w przewożonych przesyłkach. Obowiązki ubezpieczyciela w procesie likwidacji
szkody. 4 0

1
5. Ubezpieczenia morskie- ogólna charakterystyka, specyficzne rozwiązania w zakresie ubezpieczeń
morskich. Ubezpieczenia lotnicze - (ogólna charakterystyka ubezpieczeń lotniczych). 4 0

Forma zajęć: ćwiczenia

2
1. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika wybranych zakładów
ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza
orzecznictwa.

4 0

2
2. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika wybranych zakładów
ubezpieczeń pod kątem przyczyn zwalniających ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Analiza
orzecznictwa.

4 0

1
3. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia zdolności finansowej przewoźnika
wybranych zakładów ubezpieczeń pod kątem warunków uzyskania świadczenia od zakładu ubezpieczeń. 4 0

2

4. Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo" wybranych
zakładów ubezpieczeń pod kątem zakresu sytuacji objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Analiza
porównawcza ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie "cargo" wybranych zakładów
ubezpieczeń pod kątem wyłączeń odpowiedzialności przewoźnika. Analiza orzecznictwa.

4 0

1
5. Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie kosztów leczenia za
granicą - porównanie warunków. Analiza orzecznictwa. 4 0

Wykład: wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, owu i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

A. Konert  (2014): Ubezpieczenia lotnicze, Wolters Kluwer, Warszawa

W. Górski (1999): Ubezpieczenia transportowe, ZCO, Zielona Góra

Z. Brodecki  (1999): Prawo ubezpieczeń morskich, Wyd. Prawnicze LEX, Sopot

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania
wynosi 20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Ćwiczenia: test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20
pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt- 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 ubezpieczenia transportowe Ważona

4 ubezpieczenia transportowe [wykład] egzamin 1,00

4 ubezpieczenia transportowe [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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D. Ambrożuk (2017): Umowa ubezpieczenia cargo zawierania przez przewoźnika na rachunek gestora przesyłki jako przejaw
naruszenia przepisów prawa, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia
prawne, Difin, Warszawa

D. Ambrożuk  (2011): Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek,
Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk  (2013): Zagadnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
drogowego, w: B. Gnela, M. Szaraniec (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia
prawne, Difin, Warszawa

D. Dąbrowski   (2013): Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego a wymóg minimalnej zdolności
finansowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, w: B. Gnela, M. Szaraniec
(red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

umowy transportowe w prawie państw obcych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_11N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL DĄBROWSKI

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi umów transportowych w państwach obcych oraz
nauka umiejętności interpretacji umów transportowych poddanych reżimowi prawa obcego

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna i rozumie regulacje prawne państw obcych
dotyczące umów transportowych K_W031 EP1

umiejętności

Student potrafi interpretować umowy transportowe
poddane reżimowi państw obcych K_U031 EP2

Student potrafi kierować pracą zespołu rozwiązując
zadania dotyczące umów transportowych w prawie
państw obcych

K_U112 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K031 EP3

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: umowy transportowe w prawie państw obcych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Uwagi ogólne o obcych systemach prawnych 3 0

12. Prawo kolizyjne dotyczące umowy przewozu 3 0

23. Umowy transportowe w prawie niemieckim 3 0

24. Umowy transportowe w prawie francuskim 3 0

25. Umowy transportowe w prawie holenderskim 3 0

26. Umowy transportowe w prawie państw skandynawskich 3 0

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematykąMetody kształcenia

1/2



A. Całus (1985): Prawo cywilne i handlowe państw obcych, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Hedetoft (i in.) (2012): Transport law in Denmark, Alphen aan den Rijn

C. Legros (i in.) (2012): Transport law in France, Alphen aan den Rijn

H. Tiberg (i in.) (2012): Transport law in Sweden, Alphen aan den Rijn

I. Koller (2013): Transportrecht : Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft, Munchen

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

21Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 12   pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 pytania otwarte (po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do
uzyskania z kolokwium wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt -
5,0.
 Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i oceny z projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 umowy transportowe w prawie państw obcych Ważona

3
umowy transportowe w prawie państw obcych [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

umowy w obrocie gospodarczym
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_8N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DANIEL DĄBROWSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z umowami w obrocie gospodarczym oraz nauka umiejętności wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu prawa umów gospodarczych w celu analizy złożonych problemów prawnych w tym obszarze

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawa cywilnego

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcie
umowy gospodarczej (handlowej), zasady zawierania
takich umów i ich wykładni

K_W051 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulację
podstawowych umów gospodarczych K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa umów gospodarczych w celu analizy
złożonych problemów prawnych w tym obszarze

K_U021 EP3

Student potrafi analizować treść umów gospodarczych
oraz konstruować takie umowy K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K031 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: umowy w obrocie gospodarczym

Forma zajęć: wykład

21. Umowy gospodarcze - pojęcie, ogólne zasady prawa umów, klasyfikacja umów 2 0

1
2. Wykonanie zobowiązań wynikających z umów w obrocie gospodarczym i skutki ich niewykonania lub
nienależytego wykonania 2 0

23. Umowa sprzedaży 2 0

14. Umowa zlecenia i umowa o dzieło 2 0

15. Umowa agencyjna i umowa komisu 2 0
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16. Umowa przechowania i umowa składu 2 0

17. Umowa factoringu 2 0

18. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka, kredyt) 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Umowy gospodarcze - zagadnienia ogólne - aspekty praktyczne (konstruowanie umów, wykładnia
umów, wzorce umowne) 2 0

12. Umowa sprzedaży - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

1
3. Umowa zlecenia i umowa o dzieło - analiza przepisów i orzecznictwa, rozwiązywania stanów
faktycznych 2 0

1
4. Umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przechowania i umowa składu  - analiza przepisów i
orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

1
5. Umowy w obrocie bankowym (rachunek bankowy, pożyczka, kredyt) - analiza przepisów i
orzecznictwa, rozwiązywania stanów faktycznych 2 0

Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych; dyskusja dydaktyczna związaną z poruszaną tematyką
Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych z dyskusją, praca w grupie - rozwiązywanie kazusówMetody kształcenia

A. Koch, J. Napierała (red.) (2019): Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa

A. Kurczuk-Samodulska, K. Kuszlewicz (2018): Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Kidyba (red.) (2017): Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, Warszawa

K. Bilewska, A. Chłopecki (2019): Prawo handlowe, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, obejmuje odpowiedź na dwa pytania opisowe oraz rozwiązanie
kazusu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 18: 0-10 pkt - 2,0; 11-12 pkt - 3,0; 13 pkt - 3,5;
14-15 pkt - 4,0; 16 pkt - 4,5; 17-18 pkt - 5,0
Wykład: zaliczenie na ocenę w formie sprawdzianu - test zawierający  12 pytań zamkniętych (po 1 pkt) oraz 4 otwarte
(po 2 pkt). Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawdzianu wynosi 20: 0-11 pkt - 2,0; 12-13 pkt - 3,0; 14 pkt -
3,5; 15-16 pkt - 4,0; 17 pkt - 4,5; 18-20 pkt - 5,0

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 umowy w obrocie gospodarczym Ważona

2 umowy w obrocie gospodarczym [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

2 umowy w obrocie gospodarczym [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 7 [moduł]

upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_3N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr KONRAD GARNOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście
funkcjonowania branży transportowej, a także potrafi wykorzystać ją w celu rozwiązywania problemów teoretycznych i
praktycznych związanych z działalnością transportową.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
unormowania prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego oraz ich specyfikę w kontekście
branży transportowej

K_W01
K_W07
K_W09
K_W10

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
doktryny i orzecznictwa dotyczące zagadnień prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego odnoszących się
do branży transportowej

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi poruszać się w systemie prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz stosowania
odpowiednich regulacji w odniesieniu do podmiotów z
branży TSL

K_U011 EP3

Student potrafi poszukiwać rozwiązań problemów
pojawiających się podczas prowadzenia postępowania
upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wobec
przedsiębiorcy transportowego lub z jego udziałem

K_U02
K_U042 EP4

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z prawem
upadłościowym i restrukturyzacyjnym

K_U073 EP5
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kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP6

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu, przy uwzględnieniu ryzyk
wynikających z regulacji prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP7

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
dotyczących upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy
transportowego

K_K033 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Ogólna charakterystyka prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego w kontekście
funkcjonowania branży transportowej 4 0

2
2. Podstawy ogłoszenia upadłości i rozpoczęcia restrukturyzacji oraz ich skutki, postępowanie w sprawie
ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji 4 0

1
3. Skutki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w odniesieniu do
przedsiębiorcy transportowego 4 0

14. Podmioty postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego 4 0

25. Przebieg postępowania upadłościowego 4 0

26. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego 4 0

Wykład konwersatoryjny, analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów
Metody kształcenia

A. Hrycaj (2018): Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa

F. Zedler (2016): Zarys prawa upadłościowego, Warszawa
Literatura podstawowa

P. Zimmerman (2019): Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz., Warszawa

S. Gurgul (2020): Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym również w
formie kazusów.

Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z kolokwium.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL Ważona

4
upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw branży TSL
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

21Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_22N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 9 ZO0

Razem 9 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami ustalania wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do
przewozów osób i rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym wykonywanych różnymi środkami transportu.
Nabycie przez studentów umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w celu rozwiązywania problemów dotyczących
ustalenia szkody i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym na gruncie prawa krajowego oraz konwencji
międzynarodowych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności zobowiązań.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu ustalania wysokości
odszkodowania w prawie przewozowym krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania
oraz ich główne tendencje rozwojowe

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu naprawienia szkody na gruncie
prawa cywilnego powiązane z problematyką naprawienia
szkód w prawie przewozowym

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu
rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów
pojawiających się w toku stosowania przepisów
prawnych z zakresu prawa transportowego dotyczących
ustalenia szkody i wysokości odszkodwania w prawie
przewozowym na gruncie prawa krajowego oraz
konwencji międzynarodowych przez właściwy dobór
źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie
oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji

K_U031 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu

K_K031 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zasady naprawienia szkody w prawie cywilnym. 3 0

12. Ustalenie szkody w prawie przewozowym 3 0

13. Ograniczenie długu, odpowiedzialności i wysokości odszkodowania w prawie przewozowym 3 0

24. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody na osobie pasażera i w jego bagażu 3 0

15. Ustalenie wysokości odszkodowania za szkody w substancji przesyłki 3 0

1
6. Ustalenie odszkodowania za inne szkody (np. niedotrzymanie terminu przewozu, niewykonanie zmiany
umowy przewozu, niewłaściwe wykorzystanie dokumentów) 3 0

17. Kwotowe ograniczenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym. 3 0

18. Wyłączenie prawa do ograniczenia wysokości odszkodowania. 3 0

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusją.Metody kształcenia

D. Ambrożuk (2011): Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek,
Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, edu-Libri, Kraków -Legionowo
Literatura podstawowa

A. Konert  (2010): Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Wolters Kluwer, Warszawa

K. Wesołowski (2013): Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarw na podstawie CMR, Wolters Kluwer,
Warszawa

M. Dragun (1984): Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Wyd.
UMK, Toruń

T. Szanciło (2013): Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym towarów, C.H.Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

9Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

9Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny -test zawierający 20   pytań zamkniętych  i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę przedmiotu stanowi w 100% ocena ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
Ważona

3
ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

wstęp do prawa transportowego
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_16N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI , dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z istotą prawa transportowego, jego źródłami, miejscem w systemie prawa oraz ze szczególnymi
rozwiązaniami występującymi na gruncie prawa transportowego.
Nabycie przez studentów umiejętności interpretowania przepisów prawa pochodzących z różnych korpusów prawnych
(prawo krajowe, międzynarodowe, unijne) i analizy ich wzajemnych relacji w celu rozwiązywania problemów
praktycznych występujących w prawie transportowym.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z zakresu prawa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu polskiego, unijnego i
międzynarodowego prawa transportowego, ich specyfikę
i zasady stosowania oraz główne tendencje rozwojowe.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy na
temat wybranych instytucji prawa transportowego oraz
ich historyczną ewolucję

K_W022 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
prawa transportowego krajowego, międzynarodowego i
unijnego.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i zagranicznych oraz TSUE w celu
rozwiązywania problemów praktycznych wynikających z
multicentryczności źródeł prawa transportowego i ich
wzajemnej relacji.

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: wstęp do prawa transportowego

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie prawa transportowego i prawa przewozowego. Miejsce tych dziedzin w systemie prawa. 1 0

2
2. Źródła krajowego, międzynarodowego i unijnego prawa transportowego. Relacje pomiędzy przepisami
należącymi do różnych systemów prawa. 1 0

13. Zakres regulacji prawa transportowego. 1 0

24. Uczestnicy procesów transportowych i ich sytuacja prawna. 1 0

15. Problematyka prawna przewozów multimodalnych i "na barana". 1 0

2
6. Problematyka prawna przewozów wykonywanych przez kilku przewoźników tej samej gałęzi
transportu. 1 0

17. Kierunki rozwoju legislacji krajowej, unijnej i międzynarodowej dotyczącej transportu. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

1
1. Analiza przepisów kodeksu cywilnego, ustawy-Prawo przewozowe i konwencji międzynarodowych
dotyczących zakresu zastosowania tych aktów. 1 0

1
2. Analiza przepisów określających kryteria stosowania rozporządzeń unijnych dotyczących przewozu
osób. Analiza orzecznictwa TSUE dotyczącego relacji pomiędzy rozporządzeniami unijnymi dotyczącymi
przewozu osób a konwencjami międzynarodowymi.

1 0

13. Specyficzne instytucje prawa transportowego. 1 0

1
4. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących zastosowania przepisów tych
konwencji do przewozów innym środkiem transportu. 1 0

1
5. Analiza przepisów konwencji międzynarodowych dotyczących przewozów sukcesywnych i przewozów
z udziałem podwykonawców (tzw. przewoźników faktycznych). 1 0

Wykład: Wykład problemowy. Ćwiczenia: analiza tekstów prawnych i orzecznictwa z dyskusją.Metody kształcenia

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Garnowski, K. Wesołowski (2020): Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Stan
obecny i kierunki zmian, Wolters Kluwer, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski   (2019): Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski  (2020): Prawo przewozowe. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa

M. Stec (2005): Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, Kraków
Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, składający się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia minimalne
kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt (generalnie
dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami).
Ocena bardzo dobra: 9 pkt (praca wyczerpująca temat, bez błędów).
Ćwiczenia: kolokwium składające się z 3 pytań otwartych po 3 pkt. Ocena dostateczna: 5 pkt (praca spełnia
minimalne kryteria),Ocena dostateczna plus: 6 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 7 pkt
(generalnie dobra praca z zauważalnymi błędami),Ocena dobra plus: 8 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi
błędami). Ocena bardzo dobra: 9 (praca wyczerpująca temat, bez błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 wstęp do prawa transportowego Ważona

1 wstęp do prawa transportowego [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,00

1 wstęp do prawa transportowego [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 8 [moduł]

zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_6N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr DOROTA AMBROŻUK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z istotą i sposobami zabezpieczania roszczeń występujących w transporcie. Nabycie przez
studentów umiejętności należytego zabezpieczania roszczeń w działalności transportowej.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje dotyczące zabezpieczeń
wykorzystywanych w transporcie krajowym i
międzynarodowym, ich specyfikę i zasady stosowania.

K_W041 EP1

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa dotyczącą instytucji zabezpieczania
roszczeń w transporcie w praktyce prowadzenia
działalności transportowej.

K_U021 EP2

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz do
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K031 EP3

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy. K_K072 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem

Forma zajęć: konwersatorium

11. Istota i rodzaje zabezpieczeń. 4 0

3
2. Zastaw; zastaw rejestrowy; ustawowe prawo zastawu a prawo powstrzymania się z wydaniem towaru
wynikające z przepisów przewozowych krajowych i międzynarodowych. 4 0

23. Hipoteka, hipoteka morska. 4 0
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14. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. 4 0

25. Weksel, poręczenie wekslowe. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne. 4 0

16. Akredytywa, inkaso. 4 0

Konwersatorium - omówienie problematyki z analiza aktów prawnych i orzecznictwa oraz dyskusja.Metody kształcenia

G. Tracz (2017): G. Tracz (2017): Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w: System Prawa
Handlowego, tom 5, Prawo umów handlowych,, C.H.Beck,, Warszawa

I. Heropolitańska  (2015): Weksel w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Górecki (2013): Zabezpieczenie wierzytelności w: System Prawa Handlowego, tom 9, Międzynarodowe Prawo Handlowe,
C.H. Beck, Warszawa

J. Młynarczyk  (2002): Prawo morskie, Info-trade, Gdansk
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian  pisemny - test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynosi
20 pkt. Od 0-11 pkt - 2; 12-13 pkt- 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem Ważona

4
zabezpieczenie roszczeń związanych z transportem
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

Moduł:
Przedmiot do wyboru 6 [moduł]

zagadnienia prawne spedycji
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_12N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej regulacji spedycji w prawie krajowym i międzynarodowym. Nabycie
umiejętności rozróżniania umowy spedycji i umowy przewozu.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
obowiązujące regulacje z zakresu spedycji na gruncie
prawa krajowego i międzynarodowego, ich specyfikę i
zasady stosowania.

K_W031 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu spedycji i ich znaczenie w prawie
transportowym.

K_W052 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystując wiedzę poprawnie
posługiwać się regułami logicznego rozumowania dla
interpretacji i wyjaśniania złożonych zagadnień z zakresu
spedycji.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
oraz wykorzystywać orzecznictwo sadów krajowych i
zagranicznych w celu rozwiązywania problemów
praktycznych związanych ze spedycją.

K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy, uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem
problemu

K_K031 EP5

Student jest gotów do odpowiedzialnego
przygotowywania się do pełnienia ról zawodowych
związanych z działalnością spedycyjną i transportową. K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zagadnienia prawne spedycji
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Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Pojęcie i klasyfikacja spedycji. Źródła prawa w zakresie spedycji. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
- ogólna charakterystyka 3 0

32. Warunki prawne wykonywania działalności spedycyjnej. Istota, strony i przedmiot umowy spedycji. 3 0

33. Zawarcie i wykonanie umowy spedycji. Wykonanie przewozu przez spedytora. 3 0

14. Odpowiedzialność spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji 3 0

15. Problematyka prawna spedycji morskiej 3 0

Konwersatorium problemowe, wsparte analizą aktów prawnych i orzecznictwa, związanego z poruszaną tematyką.
Metody kształcenia

L. Ogiegło  (2018): System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, C.H. Beck, Warszawa

Z. Brodecki (red.) (1998): Prawo w portach morskich,  Dom Wydawniczy ABC,  Warszawa
Literatura podstawowa

K. Wesołowski  (2015): Kwalifikacja prawna umów zawieranych w transporcie samochodowym, ZNUS, Problemy transportu i
logistyki, nr 31, Wyd. Nauk. US,  Szczecin

L. Ogieło  (1978): Umowa spedycji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Test zawierający 20 pytań  zamkniętych i otwartych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi
20 pkt.
0-11 pkt - 2; 12-13 pkt - 3; 14 pkt - 3,5; 15-16 pkt 4; 17 pkt -4,5; 18-20 pkt - 5.
Projekt przygotowywany w zespołach na temat wybrany przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów za
projekt - 10 pkt. Ocena projektu: 10 pkt - 5,0, 9 pkt - 4,5, 8 pkt - 4,0, 7 pkt - 4,0, 6 pkt - 3,5, 5 pkt - 5,0, 0-4 pkt - 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi średnia arytmetyczna oceny z kolokwium i projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 zagadnienia prawne spedycji Ważona

3 zagadnienia prawne spedycji [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_11N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 wykład 10 ZO0

Razem 10 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Prowadzący zajęcia: dr hab. KRYSTYNA NIZIOŁ

Cele przedmiotu:
Przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z finansów
przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, prawa administracyjnego i prawa
finansowego, podstaw ekonomii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia z zakresu ekonomii i ekonomiki transportu,
zarządzania finansami przedsiębiorstwa w kontekście
funkcjonowania branży transportowej

K_W01
K_W111 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu
zagadnienia zarządzania finansami przedsiębiorstwa w
kontekście problematyki prawa transportowego K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować i interpretować teksty prawne
i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo
sądów krajowych i międzynarodowych w celu
rozwiązywania problemów praktycznych związanych z
prowadzeniem działalności transportowej i zarządzaniem
finansami przedsiębiorstwa; potrafi samodzielnie
formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi dotyczącymi zarządzania
finansami przedsiębiorstwa

K_U061 EP3

Student potrafi samodzielnie planować i realizować
własny proces uczenia się oraz inspirować proces
uczenia się innych osób dotyczący zarządzania
finansami przedsiębiorstwa

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania działalności
gospodarczej w zakresie transportu i zarządzania
finansami przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych
dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa

K_K011 EP5

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy z zakresu zarządzania finansami
przedsiębiorstwa

K_K072 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Forma zajęć: wykład

21. Przedsiębiorstwo- definicja, istota, klasyfikacja, otoczenie. 3 0

32. Informacja finansowa w przedsiębiorstwie-istota, źródła, rachunkowość w przedsiębiorstwie. 3 0

43. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 3 0

14. Zarządzanie poszczególnymi składnikami przedsiębiorstwa. 3 0

Konwersatorium z aktywnym udziałem studentów i prezentacjami multimedialnymi, praca własna z zalecaną
literaturą, analiza wybranych orzeczeń sądowych, praca w grupach, e-learning.Metody kształcenia

J. Jaworski (2010): Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Warszawa

J. Jaworski (red.) (2010): Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa

W. Gabrusewicz : Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Warszawa 2014

Literatura podstawowa

A. Rutkowski (2016):  Zarządzania finansami,  Warszawa

M. Grabowska (2017): Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny: trzy pytania otwarte.

Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie od 0 do 1 pkt. 1.5-1.75 pkt -dst
2,0 pkt -dst+
2,25-2.5 pkt-db
2,75 pkt-db+
3,0 pkt-bdb

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Ważona

3 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PTiUT-O-II-N-22/23Z

zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

PIA196AIIJ3435_2N
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, niestacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
ćwiczenia 5 ZO0

wykład 10 E0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr DOROTA AMBROŻUK

Prowadzący zajęcia: dr KONRAD GARNOWSKI

Cele przedmiotu:
Student posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu zawierania i wykonywania umów przewozu osób i rzeczy, a także
potrafi zastosować ją w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych.

Wymagania wstępne: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa przewozowego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące
zawierania oraz wykonywania umów przewozu osób i
rzeczy

K_W03
K_W09
K_W10

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy
doktryny i orzecznictwa dotyczące instytucji prawnych
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów
przewozu

K_W022 EP2

Student zna relacje między krajowymi, unijnymi i
międzynarodowymi unormowaniami dotyczącymi
zawierania i wykonywania umowy przewozu

K_W01
K_W083 EP3

umiejętności

Student posiada zdolność poruszania się w systemie
prawa transportowego w odniesieniu do regulacji
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy
przewozu

K_U011 EP4

Student posiada zdolność stosowania wiedzy z zakresu
zawierania i wykonywania umowy przewozu przy
rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa i poglądów
doktryny

K_U02
K_U04
K_U07

2 EP5

Student potrafi prowadzić dyskusję oraz zajmować i
uzasadniać własne stanowisko w odniesieniu do
problematyki prawnej związanej z zawieraniem i
wykonywaniem umowy przewozu

K_U07
K_U093 EP6
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kompetencje społeczne

Student jest gotów myśleć i działać w sposób
przedsiębiorcy K_K071 EP7

Student jest gotów do podejmowania działalności w
zakresie transportu

K_K01
K_K02
K_K04

2 EP8

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w
rozpoznawaniu problemów poznawczych i praktycznych
związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy
przewozu

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów

Forma zajęć: wykład

11. Charakterystyka umowy przewozu w świetle prawa umów 2 0

22. Zawarcie umowy przewozu osób i rzeczy 2 0

13. Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy 2 0

24. Wykonanie umowy przewozu osób 2 0

15. Przewóz przesyłek bagażowych 2 0

26. Wykonanie umowy przewozu rzeczy 2 0

17. Sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu rzeczy 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Ogólne zasady wykonywania zobowiązań z umowy przewozu - zagadnienia praktyczne 2 0

1
2. Czynności poprzedzające translokację przesyłki w umowie przewozu rzeczy (przygotowanie rzeczy do
przewozu, deklaracja wartości przesyłki, czynności ładunkowe i zabezpieczające) 2 0

13. List przewozowy (funkcje, treść, forma) 2 0

1
4. Jednostronna zmiana i odstąpienie od umowy przewozu osób i rzeczy - zagadnienia praktyczne.
Sytuacja prawna uczestników umowy przewozu osób i rzeczy na etapie translokacji - zagadnienia
praktyczne.

2 0

1
5. Doręczenie przesyłki wraz z listem przewozowym i sytuacja prawna odbiorcy w umowie przewozu
rzeczy - zagadnienia praktyczne 2 0

Analiza aktów prawnych i orzecznictwa połączona z dyskusją, rozwiązywanie kazusów, praca w grupach (ćwiczenia),
Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji (wykład)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykład:  Egzamin pisemny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania otwarte.
Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę w formie kolokwium, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania, w tym
również w formie kazusów. Dodatkowy wpływ na ocenę ma obecność na zajęciach i aktywny udział.

Ocena z egzaminu i kolokwium zależy od liczby uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
poniżej 60 % - 2.0 niedostateczny - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy
student powtórzy całość materiału,
60%- 69% - 3.0 dostateczny - praca spełnia minimalne kryteria,
70%- 74% - 3.5 dostateczny plus - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami,
75%-84% - 4.0 dobry - solidna praca z zauważalnymi błędami,
85%-89% - 4.5 dobry plus - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami,
90%-100% - ocena 5.0 bardzo dobry - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

2/3



D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2018): Umowa przewozu osób, Kraków

J. Gospodarek (1988): Prawo transportowe, Warszawa

K. Garnowski (2020): Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Warszawa

W. Górski, E. Mendyk (2005): Prawo transportu lądowego, Warszawa

W. Górski, K. Wesołowski (2006): Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji: Kodeks cywilny – Prawo
przewozowe – CMR, Gdańsk

Literatura podstawowa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2015): Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów
(CMR). Komentarz, Warszawa

D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski (2020): Prawo Przewozowe. Komentarz, Warszawa

M. Polkowska, I. Szymajda (2004): Konwencja montrealska. Komentarz: odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego,
Warszawa

T. Szanciło (2008): Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

4Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena uzyskana z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2
zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów

Ważona

2
zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

0,00

2
zawieranie i wykonywanie umów przewozu na tle prawa umów
[wykład]

egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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