
 

OPIS  PRZEDMIOTU 
KIERUNEK Zarządzanie 
SPECJALNOŚĆ Zarządzanie logistyką 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 6 

 
Nazwa przedmiotu Rynek ubezpieczeń  
Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne - 18 

• wykłady Studia stacjonarne –  10 
Studia niestacjonarne – 8 

• inne formy Studia stacjonarne – 20;  
Studia niestacjonarne – 10  

 
Cele kształcenia: - student przyswoił wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku 

ubezpieczeniowego, poznał produkty ubezpieczeniowe i usługi 
ubezpieczeniowe, 

- student poznał praktyczne wykorzystanie informacji dotyczących 
funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego 

- student poznał znajomość funkcjonowania rynku polskiego oraz 
europejskiego 

- student poznał umiejętność prowadzenia analiz na rynku 
ubezpieczeniowym 

- zdobycie przez studenta poszerzonej wiedzy dotyczącej metod 
modelowania i analizy ryzyka oraz finansów w działalności 
ubezpieczeniowej  

 
Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

Rynek ubezpieczeń 

Numer Efekty kształcenia, 
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

K_W01 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie ubezpieczeń  
gospodarczych, funkcjonowania systemu nadzoru 
ubezpieczeniowego, gospodarki finansowej w 
ubezpieczeniach 

K_W01 
K_W10 
K_W16 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W02 Potrafi używać zaawansowaną metodykę i narzędzia 
analizy finansowej w ubezpieczeniach 

K_W01 
K_W10 
K_W16 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_U03 Potrafi identyfikować ryzyko w procesach 
podejmowania decyzji w różnych obszarach 
organizacji. Potrafi stosować metody pomiaru i 
oceny ryzyka w ubezpieczeniach 

K_U03 P6S_UW 

EK_U04 Ma świadomość konieczności samodzielnej, 
krytycznej oceny zakresu i poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności zawodowych zarówno w zakresie nauk 
o organizacji i zarządzaniu ubezpieczeniami 

K_U04 P6S_UW 

EK_K05 Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się 
innych osób. Prezentuje odwagę w przekazywaniu i 
obronie własnych poglądów. Jest przygotowany do 

K_K09 P6S_KR 



przekonywania i negocjowania w imię osiągnięcia 
wspólnych celów 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 
Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady  

T_01 Podstawy prawne i zasady działalności ubezpieczeniowej w Polsce i 
innych krajach / Pakiet ustaw ubezpieczeniowych / K_W01 

T_02 Nadzór ubezpieczeniowy. Integracja ubezpieczeń w UE. K_W01 

T_03 Analiza i ocena ryzyka w ubezpieczeniach. Metody kalkulacji składki 
ubezpieczeniowej. 

K_W02 
K_U03 

T_04 Zasady gospodarki finansowej w działalności ubezpieczeniowej -
zarządzanie zakładem ubezpieczeń. K_W01 

T_05 Analiza finansowa w ubezpieczeniach K_W02 
K_U03 

T_06 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe K_W01 

T_07 Etyka w ubezpieczeniach K_W01 

T_08 Reasekuracja, Ściganie i zwalczanie przestępczości 
ubezpieczeniowej 

K_W01 
K_U03 

 
 Ćwiczenia  

T_09 Analiza i ocena ryzyka w ubezpieczeniach – kalkulacja składki EK_U04 
EK_K05 

T_10 Metody i formy reasekuracji EK_U04 

T_11 Ocena finansowa zakładu ubezpieczeń EK_U04 
EK_K05 

T_12 Pośrednictwo ubezpieczeniowe EK_K05 

T_13 Szkoda i odszkodowania / suma ubezpieczenia, wina 
ubezpieczonego, podwójne ubezpieczenia 

EK_U04 
EK_K05 

T_14 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / różne/ EK_U04 
EK_K05 

T_15 Roszczenia regresowe- przedawnienie roszczeń EK_U04 
EK_K05 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień T_01 – T_08 
Wykład konwersatoryjny T_01 – T_08 
Wykład problemowy  
Wykład informacyjny  
Dyskusja  
Praca z tekstem  
Metoda analizy przypadków  
Uczenie problemowe (Problem-based learning)  
Gra dydaktyczna/symulacyjna  
Metoda ćwiczeniowa T_01 – T_08 
Metoda warsztatowa  
Metoda projektu  
Prezentacja multimedialna  



Demonstracje dźwiękowe i/lub video  
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Inne (jakie?) - …  
…  
 
Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka  nie potrafi 
podać 
Pakietu ustaw 
ubezpieczeniowych 
 

Student/ka potrafi  wymienić  
Podstawowe rodzaje pakietu 
ustaw ubezpieczeniowych 
/ wybiórczo ich treść / 

Student/ka nie tylko 
potrafi i wymienić 
podstawowe rodzaje 
pakietu ustaw 
ubezpieczeniowych, ale 
również potrafi podać 
ich treść 

Student/ka nie tylko potrafi  
podać treść zawartych 
informacji w ustawach, ale 
również posługuję się 
dobrze w zawartych 
kazusach dotyczących 
w/w pakietów ustaw, oraz 
ogólnych warunków 
poszczególnych 
ubezpieczeń- Kodeksem 
cywilnym, dotyczącym  
ubezpieczeń 

EK_W02 

Student/ka nie umie  
podać instytucji nadzoru 
ubezpieczeniowego 

Student/ka potrafi podać 
pełną nazwę instytucji 
nadzoru ubezpieczeniowego 

Student/ka nie tylko ma 
wiedzę odnośnie 
nadzoru 
ubezpieczeniowego ale 
potrafi prezentować 
zawartą  ich treść 

Student/ka nie tylko potrafi  
prezentować  treść 
dokumentów nadzoru 
ubezpieczeniowego, ale 
również potrafi podać 
przykłady Rzecznika 
Ubezpieczonych 
dotyczące wiedzy z 
zakresu konkretnego 
ubezpieczenia 

EK_U03 

Student/ka nie potrafi  
podać na czym polega 
analiza  ocena ryzyka 
ubezpieczeniowego 

Student/ka potrafi określić  
Co to jest ryzyko 
ubezpieczeniowe 

Student/ka  potrafi 
podać różne produkty 
ubezpieczeniowe i 
szczegółowo określić 
na czym polega ryzyko 
ubezpieczeniowe 

Student/ka nie tylko potrafi  
podać na czym polega 
ryzyko ubezpieczeniowe, 
ale sama potrafi dokonać 
takiej konstrukcji dla 
potrzeb klienta 

EK_U04 

Student/ka nie potrafi  
określić co rozumie pod 
pojęciem zarządzanie 
zakładem ubezpieczeń 

Student/ka potrafi podać co 
rozumie pod pojęciem 
kierowanie i zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
ubezpieczeniowym 

Student/ka potrafi 
podać zalety i wady 
„Standingu „ Polskich 
firm 
ubezpieczeniowych 

Student/ka nie tylko potrafi  
podać zalety i wady 
polskich firm ale również 
firm zachodnich 
Bardzo dobrze posługuję 
się językiem 
specjalistycznym 
ubezpieczeniowym 
,iprawniczym. 
 

EK_K05 

Student/ka nie rozumie 
różnicy ubezpieczeń 
majątkowych  od 
ubezpieczeń osobowych 

Student/ka potrafi rozróżnić 
ubezpieczenia majątkowe 
od życiowych 

Student/ka  prawidłowo 
potrafi podać różnice w 
wypłacie odszkodowań 
w ubezpieczeniach 
majątkowych i 
osobowych. 

Student/ka w pełni 
postrzega sen 
ubezpieczeń osobowych i 
majątkowych 
Zna się na funduszach 
emerytalnych- potrafi 
dokonać analizy 
korzystnego dla siebie 
ubezpieczenia 
Ponadto ma dużą wiedzę 
z etyki ubezpieczeń jak 
również zna procedury 
dotyczące zwalczania 
przestępczości 
ubezpieczeniowej 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 
Symbole 

EK dla modułu zajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 

Egzamin pisemny      
Egzamin ustny      



Zaliczenie pisemne X X X X X 
Zaliczenie ustne      
Kolokwium pisemne X X X X X 
Kolokwium ustne      
Test      
Projekt      
Praca pisemna      
Raport      
Prezentacja multimedialna      
Praca podczas ćwiczeń  X X X X X 
Inne (jakie?) -        
 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 8 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 20 10 

3. Konsultacje z nauczycielem - - 

Razem 1+2+3 30 18 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów) ¾ ¾ 

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 20 32 

Razem 4+5 20 32 

SUMA 1+2+3+4+5 50 50 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 2 

 
Literatura podstawowa 1. Tadeusz Sangowski Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego 

Wydawnictwo SAGA 1996 r . 
2. Śliwiński Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy- budowa i optymalizacja 

2002 Wyd. Poltext 
3. Barbara Kęszycka  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 

1999 r.Prawo ubezpieczeń gospodarczych 
4. J. Monkiewicz Podstawy Ubezpieczeń tom III- przedsiębiorstwo Poltext 

Warszawa 2003 
Literatura uzupełniająca 1. Ogólne warunki ubezpieczeń - do wybranych ubezpieczeń, wg. potrzeb 

Gazeta ubezpieczeniowa, Gazeta prawna, Kodeks cywilny 
 


