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A tantárgy célkitűzései:
Általános célkitűzések:
A biztosítási és viszontbiztosítási fogalmak, elvek és módszereknek elsajátítása, az addig szerzet
ismeretek bővítése, illetve ezeknek gyakorlati alkalmazása. A tárgy elsődleges célkitűzése a
különböző alapvető fogalmak elsajátítása, tisztázása, mint pld. veszély, veszélyközösség, esély,
valószüség, biztonság, biztosítás, stb.. A félév végére a hallgatók elsajátíthatják a biztosítható
kockázatok fogalmát, jellemzőit és főbb típusait, illetve képesek lesznek felismerni és különbséget
tenni a biztosítható és nem biztosítható kockázatok között, megfogalmazni a fejlesztési
lehetőségeket. Ugyanakkor, a hallgatók elsajátíthatják a bizonyos technikai fogalmakat mint:
okozott kár, kárpótlás, kártérítés, valós érték, juttatás, járulék, biztositás, viszontbiztosítás.
Továbbá, a hallgatók megismerhetik a romániai biztosítási területen alkalmazott elveket, a rendszer
megszervezését, működtetését, felügyelését, jogrendszerét illetve elsajátíthatják a magánbiztosítás
és társadalombiztosítás fő pilléreit. Ezen kívül, a szemináriumi tevékenység során a hallgatók
megismerhetik a kötelező valamint a nemkötelező biztosításokat, a magán (vagyoni, polgári
felelősség, életbiztosítás) és társadalombiztosítás (nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás,
munkanélküliségbiztosítás, munkabaleset és szakmaimegbetegedési biztosítás) módszertanát,
gyakorlati példákon keresztül pedig a biztosítási alap létrehozásához tartozókat illetve a megillet
kedvezményeket, juttatásokat. A fő célkitűzés, a szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek megfelelő
összekapcsolása, a biztosítási rendszer és folyamatok teljes szintű megértése.
Kognitív kompetenciák:
 a tudásközpontú speciális ismeretek megszerzése és fejlesztése;
 a magán és a társadalombiztosítási rendszer jelenlegi és jövőbeli fontosságának,
összefüggéseinek, korlátainak és helyzetének megfelelő értékelési készségek fejlesztése;
 a folyamatos tanulás és a gyakorlatiasság érdekeltségének az ösztönzése;
Szakmai kompetenciák:
 a biztosítás és viszontbiztosítási fogalmak elsajátítása, megértése és azok gyakorlatba való
alkalmazása;
 a saját szakmai fejlődési lehetőség felismerése, kompetenciák növelése;
 a szakmai fejlődési irányzat kibővítése és az egyéni világosabb rálátás a kompetenciák
fejlesztésének szükségességére;
 adatgyűjtési illetve megfelelő értékelési készségek fejlesztése;
 az érintett környezet jobb megismerése és az üzleti lehetőségek felismerési készségeinek
fejlesztése;
Érzelmi és érték-kompetenciák:
 a társadalom minden szintjén a biztonságos életre vonatkozó pozitív és felelősség teljes
hozzáállás fejlesztése ;
 az egyéni és társadalmi felelőség szolidáris elfogadása ugy emberi generációk között mint
alkamazottak és munkaadók között;
 az emberi kapcsolatteremtési képesség továbbfejlesztése a jólét valamint a társadalmi béke
működtetése kapcsán;
 a személyi felelőség elfogadása és beillesztése a társadalmi kapcsolati viszonyok körébe;
 szervezési és koordinációs képesség elsajátítása és gyakorlása ugy mint üzleti forma;
 a kommunikációs készségek folytonos fejlesztése- egyéni és üzleti módszerek alkalmazása
a biztonságos jóléthez;

VI.
Tantárgy tartalma
VI.1. Előadások

1.
hét

Téma: A biztosítás és viszontbiztosítás megjelenésének és fejlődésének
okozatai, szakaszai Romániában valamint europai és világszinten.
Kulcsszavak: veszélyek, bizonytalanság, vestességek, ok-okozati
összefüggések, valószinüség, kockázat, biztosító és viszontbiztosító,
biztosított, kockázatmegosztás, biztonság, szállítmányok, urbanizáció,
szakszervezetek, gazdasági fejlődés, szociális biztonság.
Bibliográfia:
Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura
Economică , București, 2001 (pp. 281-282) și (pp. 299-313)
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011 (pp.17- 34) și (pp.227-279)
Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura
Univesitară,București, 2013, (pp.26-40)
Giddens Anthony , A globális kockázattársadalom. In: Szociológia,
Budapest, Osiris Kiadó,2008.21.Fejezet (712) și (pp.49-50)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.9- 22)
Stănescu Simona Maria, Statul bunăstării – Între supraviețuire, reformă și
integrare europeană, Editura Pro Universitaria, București, 2013, Cap.I.
Precizări conceptuale și cadrul metodologic al analizei statului bunăstării.
(pp.15-50)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.40-48)

Óraszám
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2.
hét

3.
hét

Téma: A kockázatok megismerése, követése és kezelési módozatainak
következményei. A biztosítási/ viszontbiztositási rendszerek fejlődésével
kapcsolatos tendenciák illetve gazdasági, társadalmi és pénzügyi
következmények.
Kulcsszavak: veszélyek, esélyek, valószínüség, természeti katasztrófák,
kockázat, ok-okozati összefüggés, biztosítók, biztosítottak, vagyonitárgyak,
megbetegedés, anyaság, baleset, munkahelyelvesztés, öregség, elhalálozás,
munkanélküliség, nyugellátás, egészségügy.
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011 (pp.44- 76), (pp.112-177), (pp.193-226)
Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura
Univesitară,București, 2013, (pp.23-26) și (39-43)
Giddens Anthony , A globális kockázattársadalom. In: Szociológia,
Budapest, Osiris Kiadó,2008. 22 Fejezet (pp.746-747)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp. 71-82),
(pp.195-212) și (pp.235-252)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2010 (pp.9-31)
Téma: A biztosítási/ viszontbiztosítási rendszerekkel kapcsolatos
alapvető koncepciók bemutatása.
Kulcsszavak: magánbiztosítás, biztosítótársaságok, társadalombiztosítás,
viszontbiztosítás, sajátosság, koordináció.
Bibliográfia:
Bennett, C.,Dicţionar de asigurări, Editura Trei, Bucuresti,2002 (pp. 57114) și (pp. 220-233)
Ciurel V. - Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011, (pp.26- 76)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.23-40)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.26-40)
***Regulamentul 1408/71/CEE din 14 iunie 1971 privind coordonarea
sistemelor de securitate socială pentru persoanele angajate, lucrătorii
independenţi şi membrii familiilor acestora care se deplasează în
Comunitatea Europeană.
***Regulamentul 574/72/CEE din 21 martie 1972 privind procedurile de
implementare a Regulamentului 1408/71/CEE.
***Regulamentul Consiliului European nr.1612/1968/CEE privind libera
circulaţie a lucrătorilor în Comunitate.
***Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea
Europeană (TUE) și a Tratatului de instituire a Comunității Europene (TCE)
(JO C 306, 17.12.2007).
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4.
hét

5.
hét

Téma: A biztosítás főbb típusai Romániában. A biztosítás/
viszontbiztosítással kapcsolatos tehnikai szakismeretek bemutatása.
Kulcsszavak: állami biztosítás, magánbiztosítás, társadalombiztosítás,
kötelező biztosítás, fakultativ biztosítás, vagyoni, személy, polgári
felelősség biztosítás, biztosítási díj, biztosítási alap, tartalék, profit,
engedélyezés, társbiztosítás, pool rendszer.
Bibliográfia:
Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura
Economică , București, 2001,(pp.441-444) și (pp.105-114)
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011 (pp.56- 76)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.53-65)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.49-64)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2010 (pp.5-29); (pp.33-44)
Téma: A biztosítási és viszontbiztosítási rendszer szervezési formája,
működése és finanszirozási rendszere Romániában.
Kulcsszavak: biztosítási rendszer, biztosítási alrendszerek, biztosított,
biztosító társaság, felügyelés, kárpotlás, kedvezmények.
Bibliográfia:
Ciurel V. - Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011
Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura Univesitară,
București, 2013, (pp.44-47)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria,
București, 2013, (pp.144-156)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.49-82)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din
Oradea, Oradea, 2010 (pp.51-57); (pp.71-107)
Szarka Á.,Asigurări și protecție socială: caiet de seminar, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2011 (pp.50-80)
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6.
hét

7.
hét

Téma: A biztosítási szerződés típusai és annak követelményei.
Kulcsszavak: biztosítási szerződés, biztosító társasság, biztosított tárgy,
követelmények, felelősségek, jogosúltságok, kötelezettségek,
következmények, kedvezmények.
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011 (pp.279- 353)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.41-53)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2011, (pp.60-62)
Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2011 (pp.5-15)
Téma: A romániai általános, vagyoni, személy valamint gazdasági és
szociális jellegű biztosítások szerepének és kedvezményeinek
bemutatása.
Kulcsszavak: kockázat, megellőző intézkedések, kompenzáció, kártérítés,
egészségügyi ellátások és szolgáltatások, gyógyszerellátás, sürgőségi
ellátás, nyugellátások fajtái, munkanélküliségi juttatások, munkabaleseti
ellátások, szakmai megbetegedési ellátások, járulék, juttatás.
Bibliográfia:
Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura
Economică , București, 2001 (pp.13-31)
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011 (pp.639-676)
Hudea O. S. – Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitarea,
București, 2013, (pp.39-85)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.31-70)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2011, (pp.29-39); (pp.55-61); (pp.111-129)
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8.
hét

Téma: Románia állami és magán társadalombiztosítási rendszerének
bemutatása- stratégiák, európai koordináció.
Kulcsszavak: jogszabályok, stratégia, taktika, központi és területi
intézményrendszer, életminőség, jólét, biztonság, egészségbiztosítás,
nyugdíjbiztosítás, munkabaleseti és szakmai megbetegedési ellátások,
foglalkoztatási és munkanélküliségi juttatások, aktiv foglalkoztatási
intézkedések, járulék és juttatás, koordináció.
Bibliográfia:
Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura
Economică , București, 2001 (348-352) și (451-456)
Crăciuneanu V., Asigurări și protecție socială, Editura
Univesitară,București, 2013, (pp.48-189)
Homicskó Árpád Olivér, A magyar társadalom biztositási és szociális
ellátások rendszere, Károli Gáspár Református Egyetem és a L`Harmattan
Kiadó, 2016, V.Fejezet,Foglalkoztatás politika, támogatások és a
munkanélküliek ellátásai (pp.323-355).
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.83-124)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2011, (pp.45-109)
Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2011; (pp.39-49)
***Legea privind sistemul public de pensii din România- Legea nr. 263/
2010, Legea nr.127/2019,
***Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative actualizată,
***Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
***Legea privind reforma în domeniul sănătății- Legea 95/ 2006
actualizată,
***Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale actualizată,
***Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă- Legea 76/2006 actualizată,
Legea nr.263 / 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice
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9.
hét

10.
hét

Téma: Az általános biztositások bemutatása. A biztosítási díjak
megszabása és a kártérítések lefedésére való pénzügyi erőforrások
létrehozása.
Kulcsszavak: kockázatok csoportja, a kockázatok megosztása, biztosítási
összeg, biztosítási díj, kártérítés, arányos felelősség elve, első kockázat elve,
a korlátolt felelősség elve.
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011, (pp 357-430)și (471-497)
Hudea O. S. – Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitarea,
București, 2013, (pp.39-85)
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.213-234)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2011, , (pp.83-124); , (pp.48-60); , (pp.80-97)
Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2011, (pp.61-105) ; (pp.50-54)
***Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25
noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de
asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II)
***Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări
***Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de
asigurare și reasigurare
Téma: Vagyoni tárgyak biztosításának bemutatása. A kártérítések
meghatározásának és nyújtásának módszerei- juttatások és egyéb
kedvezményi formák.
Kulcsszavak: vagyoni tárgyak, biztosítható kockázatok, biztosítási dij, kár,
kompenzációk, kárpótlás, kártérítés
Bibliográfia:
Bistriceanu, Gheorghe D., Lexicon de finanţe, bănci, asigurări, Editura
Economică , București, 2001 (517-638)
Ciurel V. - Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011, (pp.677-706) și (497-507)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.66-85)

2

2

11.
hét

12.
hét

13.
hét

Téma: Polgári felelősségbiztosítás. A biztosítási díjak, kártérítések
valamint a kedvezmények meghatározásának módszerei.
Kulcsszavak: kockázat, kötelező biztosítás, nemkötelező biztosítás,
szerződés, mallpraxis, biztosítási díj, kár, kártérítési formák.
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011, (pp.677-706) și (497-507)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.111-124)
*** HOTĂRÂRE nr.826/2016 privind stabilirea tarifelor de primă maxime
aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea
obligatorie RCA pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente
de vehicule şi de tramvaie
*** Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de
vehicule şi tramvaie
Téma: Életbiztosítás. Személy biztosítások - sajátos elméleti és
stratégiai szempontok. A biztosítási díjak, kártérítések- ellátási,
kedvezményi formák bemutatása.
Kulcsszavak: személyes valamint családi biztonság, szerződés, elhalálozási
illetve életbenmaradási biztosítás, vegyes biztosítás, megtakaritásal járó
életbiztosítás, kompenzációk, biztositási dij, kártérítés.
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011,(pp 706-757)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.91-110)
Téma: Viszontbiztosítás formái és a kártérítés meghatározásának
módozatai.
Kulcsszavak: biztosítási szerződés, vagyoni tárgyak, biztosítható
kockázatok, biztosítási díj, kártérítés felelősségi elvek, kárpotlási eljárás,
kompenzációk
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011, (pp.44-56) și (pp.758-813)
Hudea O. S.,Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitaria, București,
2013, (pp.124-143)
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2

2

14.
hét

Téma: Biztosítási rendszerek fejlődési tendenciái valamint azok
gazdasági-pénzügyi kihatásai. A biztosítási piac működésének jelenlegi
főbb aspektusai, perspektivák Romániában valamint nemzetközi
szinten.
Kulcsszavak: viszontbiztosítás, biztosítótársaság, pool rendszer, biztosítási
alap és tartalék, kárpotlás, kamatláb, tőkepiac, gazdasági teher, hitel,
kedvezmények exportja.
Bibliográfia:
Ciurel V. , Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura
Rentrop&Straton, București 2011, (pp.77-140) și (pp.155-226)
Homicskó Árpád Olivér, A magyar társadalom biztositási és szociális
ellátások rendszere, Károli Gáspár Református Egyetem és a L`Harmattan
Kiadó, 2016, IV.Fejezet: Nyugdijbiztositás, (pp.239-314).
Szarka Á.,Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul
integrării europene, Editura Universitatea din Oradea, 2016, (pp.113-194)
Szarka Á.,Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea,
Oradea, 2011,(pp.71-82); , (pp.118-124)
Szarka Á.,Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura
Universității din Oradea, Oradea, 2011, , (pp.5-80)
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VI.2.
VI. B. Szemináriumok
1.
hét

2.
hét

3.
hét

4.
hét

5.
hét

Téma: Biztosítások és viszontbiztosítások fejlődésének főbb szakaszai
Romániában és nemzetközi szinten.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Tudomást venni a szemináriumi
követelményekről és aktívan részt venni az elméleti ismeretek illetve az
esettanulmányok megbeszélésében.
Téma: A kockázatok okainak kezelési módszerei, valamint azoknak
gazdasági és társadalmi hatásai.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
Téma: Biztosítással kapcsolatos általános fogalmak: veszély,
veszélyközösség, kockázat, bizonytalanság, bizalom, véletlenszerűség,
valószínűség, törvényesség, káresemény.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
Téma: A biztosítással kapcsolatos technikai fogalmak: biztosított tárgy,
biztosító társaság, biztosított összeg, biztosítható kockázat, biztosítási
díj, kár, kárpótlás, kártérítés, valós érték.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében.
Téma: Örökjáradék, annuitás jövőértékeilletve a jelenértéke.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében.

Óraszám
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Téma: Biztosítási szerződés főbb sajátosságai és tartalmi részei.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
7.
Téma: A biztosítási díj meghatározása. A díjmegosztás szerepe és
hét meghatározása.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
8.
Téma: Társadalombiztosítás: A nyugdíjpontszám és a nyugdíj
hét összegének a megállapítása valamint az egészségügyi biztosítási
kedvezmények - juttatások, szolgáltatások, gyógyszerellátás,
rehabilitációs terápiák és szolgáltatások.
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
9.
Téma: Vagyoni tárgyak biztosítása I – gyakorlati alkalmazások
hét
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
10.
Téma: Vagyoni tárgyak biztosítása II - gyakorlati alkalmazások
hét A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
11. Téma: Vagyoni tárgyak biztosítása III - gyakorlati alkalmazások
hét A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
12. Téma: Polgári felelősség biztosítás I.- kötelező autóbiztosítás,
hét szállításbiztosítás - gyakorlati alkalmazások
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
13. Téma: Polgári felelősség biztosítás II.- szakmai biztosítások, mallhét praxis biztosítás - gyakorlati alkalmazások
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
14. Téma: Személyi biztosítások. Viszontbiztosítás - gyakorlati
hét alkalmazások
A hallgató kötelezettségei (feladatai): Felkészülés az előző heti előadás
anyagából, aktívan részt venni az elméleti ismeretek megbeszélésében és a
feladatok megoldásában.
VII. Általános bibliográfia:
6.
hét
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4

4

4

4

4

Kötelező
1. Szarka Á. – Asigurări și protecție sociale, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2011
2. Szarka Á. – Asigurări și protecție socială : caiet de seminar, Editura Universității din
Oradea, Oradea, 2011
3. Szarka Á.- Managementul financiar al asigurărilor de stat în contextul integrării europene
Editura Universitatea din Oradea, 2016
4. Ciurel V. - Asigurări și reasigurări. O perspectivă globală, Editura Rentrop&Straton,
București 2011
5. Crăciuneanu V. - Asigurări și protecție socială : Caiet de aplicații, Editura Univesitară,
2013
6. Hudea O. S. – Asigurări și Reasigurări, Editura Pro Universitarea, București, 2013.
7. Benett. C. – Dicționar de asigurări, Editura Trei, București, 2002
8. ***Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25
noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi
de reasigurare (Solvabilitate II)
9. ***Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări
10. ***Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și
reasigurare
11. ***Regulamentul 1408/71/CEE din 14 iunie 1971 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială pentru persoanele angajate, lucrătorii independenţi şi membrii familiilor
acestora care se deplasează în Comunitatea Europeană.
12. ***Regulamentul 574/72/CEE din 21 martie 1972 privind procedurile de implementare a
Regulamentului 1408/71/CEE.
13. ***Regulamentul Consiliului European nr.1612/1968/CEE privind libera circulaţie a
lucrătorilor în Comunitate.
14. ***Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE)
și a Tratatului de instituire a Comunității Europene (TCE) (JO C 306, 17.12.2007).
15. ***Legea privind reforma în domeniul sănătății- Legea 95/ 2006 actualizată,
16. ***Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
actualizată,
17. ***Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă- Legea 76/2006 actualizată,
18. *** Legea nr.263 / 2010 – privind sistemul unitar de pensii publice;
Kiegészítő irodalom
1. Anghelache G., Belean P. „Finantele publice ale Romaniei” Editura economica, Bucuresti
2003
2. Baka Istvánné, Balogh L., Bánfi L., Surányi Gy. – Pénzügytan, Budapesti Corvinus
Egyetem, Pénzügyi tanszék, Budapest 2009.
3. Bistriceanu Gh. D., Bercea F., Macovei E. I. - „Lexicon de protectie sociala, asigurări şi
reasigurări”. Editura Karat, Bucuresti 1997.
4. Burloiu P., Economia muncii. Probleme actuale, Editura Lumina – Lex, Bucureşti;
5. Văcărel, I. Finanţele publice, Editura Didactica si Pedagogica-Bucuresti
6. Diaconescu M., Bănci. Sisteme de plăţi. Riscuri, Editura Economică, Bucureşti, 1999;

7. Dobrin M. - Asigurări și reasigurări,Editura Fundației Romania de Mâine- București2000
8. Fazekas E., Kerekes J., Péter Gy., Somai J. ...„ Dictionar economic roman-maghiar”
RMKI – Kolozsvár 2005
9. Gerencsér L. – „Ismerje meg a nyugdíjrendszert!” Editura Urbis Könyvkiadó, Budapest
2010.
10. Martin Hans-Peter; Schumann Harald, Capcana globalizării: Atac la democraţie şi
bunăstare, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
11. Mihaescu C., Populaţie şi ocupare. Trecut. Prezent. Viitor, Editura Economică, Bucureşti,
2001;
12. Mosteanu T., Preţuri, echilibru concurenţial şi bunăstare socială, Editura Economică,
Bucureşti, 2001
13. Tasnadi A.- Doltu C, Monetarismul: Teorie şi politici economice, Editura Economică,
Bucureşti, 1996;
14. Istoria economică a României, Vol.2 :1939 – 1989, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
15. Politici economice, Concepte, instrumente, experienţe, Editura Economică, Bucureşti,
1997;
16. *** Dicţionar de economie
*** EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/home?
*** Institutul Național de Statistică http://www.insse.ro/cms/
*** Ministerul Muncii și Justiției Sociale, http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
*** Ministerul Sănătății Publice ,http://www.ms.ro/
***Autoritatea de Supraveghere Financiară, http://www.asf.ro/

VIII.
Tevékenységi formák
Előadás
Szeminárium
IX.
Értékelés formája

Vizsga

Didaktikai módszerek
Az elméleti anyag bemutatása és megbeszélése
Előadáson elhangzott ismeretek megbeszélése és feladatok megoldása
Értékelés
(írásbeli, írásbeli és szóbeli, szóbeli, teszt,
gyakorlat, egyéb)
írásbeli

Százalék az
érdemjegyből
60 %

aktív
részvétel
az
elméleti
ismeretek 40%
tárgyalásában illetve a feladatok megoldásában.
Egyéb pontosítások: Minimális teljesítési standard- 50 % az értékelési pontokból, a szeminárium
és a vizsga egyaránt.
Szeminárium

Dátum

Tantárgy oktatója,
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Dr. Szarka Árpád

