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A. Cel przedmiotu

Przekazanie szczegółowej wiedzy o ochronie ubezpieczeniowej i jej zastosowaniu w polityce społecznej. Omówienie
konstrukcji ubezpieczeń społecznych. Wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej,
przy uwzględnieniu zakresu powszechnego zabezpieczenia społecznego.
B. Program przedmiotu

Wykład dotyczy: znaczenia rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej; zasad konstrukcji ubezpieczeń
społecznych; poszczególnych ryzyk społecznych i możliwości zastosowania ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami
ich zaistnienia.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

Student uzyska wiedzę o:
1. zarządzaniu ryzykiem społecznym,
2. zasadach konstrukcji ubezpieczeń społecznych, 3. zasadach doubezpieczenia społecznego,
4. udziale w systemie zabezpieczenia społecznego rozwiązań publiczno-prywatnych o
charakterze ubezpieczeniowym.
Student powinien umieć:
1. wyjaśnić pojęcia ryzyka społecznego,
2. opisać elementy konstrukcyjne systemu zabezpieczenia społecznego,
3. opisać poszczególne ubezpieczenia społeczne,
4. wyjaśnić znaczenie doubezpieczenia społecznego w reformowaniu systemu zabezpieczenia
społecznego,
5. wskazać możliwości zastosowania rozwiązań publiczno-prywatnych w celu zastosowania
ochrony ubezpieczeniowej.
Student powinien:
1. umieć wytłumaczyć "Kowalskiemu" zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce
społecznej,
2. być świadomy zalet zabezpieczenia społecznego opartego na ubezpieczeniowych
wspólnotach ryzyka.
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D. Semestralny plan zajęć

1

Ubezpieczenie społeczne jako zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej.

2

Pojęcia ubezpieczenia społecznego - społeczne aspekty ubezpieczenia a "system ubezpieczeń
społecznych".

3

Definicje ryzyka społecznego. Katalog ryzyk społecznych.

4

Zarządzanie ryzykiem społecznym a społeczne zarządzanie ryzykiem.

5

Zabezpieczenie społeczne. Zasady zabezpieczenia społecznego. Zasada ubezpieczeniowa zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w zabezpieczeniu społecznym.

6

Ubezpieczenia od skutków zaistnienia ryzyka choroby.

7

Ubezpieczenia od skutków zaistnienia ryzyka śmierci żywiciela.

8

Ubezpieczenia od skutków zaistnienia ryzyka inwalidztwa.

9

Ubezpieczenia od skutków zaistnienia ryzyka bezrobocia.

10

Ubezpieczenia od skutków zaistnienia ryzyka starości.

11

Ubezpieczenia od skutków zaistnienia ryzyka niedołęstwa starczego.

12

Zasady kompensaty strat w ubezpieczeniu społecznym. Zarządzanie ryzykiem przez
gospodarstwo domowe. Pojęcie doubezpieczenia i doubezpieczenia społecznego.

13

Ubezpieczeniowy model polityki społecznej.

14

Instytucjonalizacja systemu ubezpieczenia społecznego - zadania aktuariusz krajowego.

15

Dyskusja i podsumowanie wykładu.
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G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
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H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane
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I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

21

30

Wykład

30

14

30

-

7

-

Praca samodzielna plus e-learning

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy

80%

egzamin ustny

20%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Lista rankingowa

M. Metody prowadzenia zajęć

kejsy
dyskusje

