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Tabela zgodności dla Studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego 
 

 

Tabela zgodności efektów uczenia się 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

Kod składnika opisu poziomu 

charakterystyki drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji: 

uzyskiwanych w 

ramach systemu 

szkolnictwa 

wyższego i nauki  

o charakterze 

zawodowym 

wiedza 

EUS_W01 Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę  na temat polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeń 

gospodarczych, teorii ryzyka i niepewności oraz Handling of Risk Methods i Risk Management a 

także zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeń (w tym kanałów dystrybucji produktów 

ubezpieczeniowych czy też przestępczości ubezpieczeniowej) 

P7S_WG P7Z WT 

EUS_W02 Zna zasady funkcjonowania instytucji rynku ubezpieczeń gospodarczych, m.in. samorządu 

ubezpieczeniowego, nadzoru ubezpieczeniowego a także zasady funkcjonowania ubezpieczeń 

wzajemnych. 

P7S_WG P7Z WO 

EUS_W03 Zna pojęcia, zasady i instytucje materialnego oraz procesowego prawa cywilnego (w szczególności 

cywilnego prawa odszkodowawczego) a także europejskiego i polskiego prawa  ochrony 

konsumentów. 

P7S_WG P7Z WT 

EUS_W04 Posiada aktualną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz 

gospodarczego, w szczególności zasad i trybu zawierania umów, cywilnej odpowiedzialności 

P7S_WK P7Z WZ 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/DO/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 

tabeli zgodności efektów uczenia się oraz  programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego  

 

odszkodowawczej oraz wykonania i niewykonania zobowiązań    

EUS_W05 Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę dotyczącą regulacji prawnej umowy ubezpieczenia w Polsce 

i za granicą, w szczególności regulacji kodeksu cywilnego oraz „pakietu ustaw 

ubezpieczeniowych” z 2003 roku 

P7S_WK P7Z WT 

EUS_W06 Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę na temat węzłowych problemów dot. umowy ubezpieczenia.  P7S_WK P7Z WT 

EUS_W07 Posiada wiedzę na temat funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz regulacji 

prawnych.   

P7S_WG P7Z WO 

umiejętności 

EUS_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zdarzenia oraz zjawiska prawne występujące w sektorze 

ubezpieczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki polskiego sektora 

ubezpieczeniowego. 

P7S_UW P7Z UU 

EUS_U02 Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz stosuje polskie i wspólnotowe przepisy prawne w celu 

rozstrzygnięcia konkretnych problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w obrocie 

ubezpieczeniowym.  

P7S_UW P7Z UO 

EUS_U03 Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz stosuje polskie i wspólnotowe przepisy dotyczące prawa 

umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, umowy ubezpieczenia oraz pośrednictwa 

ubezpieczeniowego. 

P7S_UW P7Z UO 

EUS_U04 Potrafi wykorzystać reguły interpretacyjne w procesie praktycznego stosowania polskich i 

wspólnotowych przepisów dotyczących prawa umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, 

umowy ubezpieczenia oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

P7S_UK P7Z UO 

EUS_U05 Potrafi przygotować pisma handlowe (m.in. umowy, oferty) a także pisma przed-procesowe i 

procesowe w zakresie zagadnień pojawiających się w obrocie ubezpieczeniowym. 

P7S_UO P7Z UU 

EUS_U06 Potrafi rozróżnić zasadnicze typy oraz cechy charakterystyczne produktów ubezpieczeniowych 

oraz stosować mechanizmy prawne mające na celu ochronę interesów osób konsumentów w 

obrocie ubezpieczeniowym . 

P7S_UW P7Z UO 

EUS_U07 Potrafi identyfikować, opracowywać i przygotowywać podstawowe typy dokumentów 

wykorzystywanych prze pośredników ubezpieczeniowych 

P7S_UU P7Z UU 

EUS_U08 Potrafi zweryfikować prawidłowość przebiegu postępowania zakładu ubezpieczeń w kontaktach z 

ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym z umowy ubezpieczenia i/lub poszkodowanym a 

także identyfikować oraz formułować roszczenia i żądania w związku z wykonywaniem umów 

ubezpieczenia i/lub dochodzeniem roszczeń z umów ubezpieczenia OC w ramach actio directa. 

P7S_UO P7Z UO 
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EUS_U09 Potrafi prawidłowo ocenić poziom oraz zakres posiadanej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności 

a ponadto  podejmować działania mające na celu ich rozwój, uzupełnienie lub podwyższenie. 

P7S_UU P7Z UI 

kompetencje społeczne 

EUS_K01 Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować rozwiązania konkretnych problemów i/lub 

wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w obrocie ubezpieczeniowym. 

P7S_KK P7Z KO 

EUS_K02 Potrafi pełnić kluczowe i/lub wiodące funkcje w realizacji projektów związanych z 

funkcjonowaniem sektora ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa 

ubezpieczeniowego 

P7S_KR P7Z KP 

EUS_K03 Potrafi samodzielnie założyć i prowadzić działalność gospodarczą w sektorze ubezpieczeń, 

rozwijać i udoskonalać dotychczasową działalność oraz rozpoczynać i/lub rozwijać współpracę z 

innymi podmiotami w tym zakresie.  

P7S_KO P7Z KO 

EUS_K04 Ma świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w sektorze ubezpieczeniowym 

nierzetelnych oraz nieprofesjonalnych podmiotów oraz wpływu nieprawidłowych rozstrzygnięć 

ubezpieczycieli i/lub nadmiernej eskalacji roszczeń poszkodowanych na sektor ubezpieczeniowy.  

P7S_KK P7Z KP 

Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty uczenia się (minimum 3 osoby): 
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2. Dr hab. Maciej Serowaniec 

 

3. Mgr Katarzyna Kiljan 

 


