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A. Cel przedmiotu

Głównym celem zajęć jest przedstawienie idei i zastosowania mechanizmu ubezpieczeń oraz produktów
ubezpieczeniowych w sferach gospodarczej i społecznej, a także zasad funkcjonowania głównych instytucji rynku
ubezpieczeń (m.in. zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośrednictwa ubezpieczeniowego, reprezentacji
ubezpieczycieli i konsumentów oraz nadzoru ubezpieczeniowego).
B. Program przedmiotu

Idea ubezpieczeń. Ubezpieczenie jako metoda (narzędzie) zarządzania ryzykiem. Zastosowanie ubezpieczenia w
gospodarce rynkowej. Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Organizacja działalności ubezpieczeniowej.
Charakterystyka produktów ubezpieczeniowych. Podstawy finansów zakładów ubezpieczeń. Instytucje rynku
ubezpieczeniowego.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Student zna i rozumie: (1) zasady funkcjonowania i rolę ubezpieczeń; rodzaje ubezpieczeń i
możliwości ich zastosowania
(2) zasady i cele stosowania regulacji działalności ubezpieczeniowej; Zasady konstrukcji
produktów ubezpieczeniowych
(3) podstawowe aspekty funkcjonowania zakładu ubezpieczeń;
Istotę zarządzania finansami w działalności ubezpieczeniowej

Umiejętności

Student potrafi: (1) przeanalizować rodzaje ubezpieczeń i możliwości ich zastosowania
(2) ocenić podstawowe aspekty działalności zakładu ubezpieczeń oraz ocenić trendy na rynku
ubezpieczeń
(3) dokonać oceny oferty ubezpieczeniowej oraz wyliczyć składki ubezpieczeniowe (netto) w
podstawowych produktach

Kompetencje
społeczne

Student jest gotów do: (1) oceny zasadności zastosowania techniki ubezpieczeniowej w życiu
prywatnym i zawodowym.
(2) przestrzegania zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej oraz oceny zmian (ewolucji) na
rynku ubezpieczeń i reagowania na nie
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D. Semestralny plan zajęć

1

Idea ubezpieczenia i podstawowe pojęcia.

2

Schemat ubezpieczeniowy. Obszary wykorzystania ubezpieczeń: przedsiębiorstwo i
gospodarstwo domowe jako podmioty narażone na ryzyko.

3

Ryzyko ubezpieczeniowe: czynniki i klasyfikacja, postawy wobec ryzyka, ubezpieczenie jako
jeden z instrumentów ograniczania ryzyka.

4

Rachunek aktuarialny.

5

Pomiar i ocena ryzyka (underwriting) w zakładzie ubezpieczeń.

6

Reasekuracja - rynek i produkty.

7

Wypadek ubezpieczeniowy i wypłata świadczeń.

8

Produkty ubezpieczeniowe - dział I.

9

Produkty ubezpieczeniowe - dział II (w tym ubezpieczenia obowiązkowe).

10

Organizacja działalności ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe.

11

Finanse zakładu ubezpieczeń.

12

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń.

13

Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową. Systemy gwarancyjne.

14

Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Reprezentacja ubezpieczonych i ubezpieczycieli.

15

Rynek ubezpieczeń w Polsce i na świecie.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia, C. H. Beck, Warszawa 2017; M. Iwanicz-Drozdowska
(red.), PWE, Warszawa 2013; Podstawy ubezpieczeń, red. J.Monkiewicz, t. I-III, Poltext, 2003; T.Szumlicz,
Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, OW Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005;
F. Literatura uzupełniająca

Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W.Ronka-Chmielowiec, PWE 2001; T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki,
Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa, 2005; Ubezpieczenia gospodarcze.
Ryzyko i metodologia oceny, red. T.Michalski, C.H.Beck, Warszawa 2004; Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN
2007 (część III książki).
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

1. Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość-próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych
działań, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, #38 (3)/2017 (współautor: Joanna Rutecka-Góra); 2.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu
finansowemu, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, tom 19, nr 1/2016; 3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w
wybranych bankach w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 1/2015 (współautor: Agnieszka K. Nowak);

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane
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I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

45

35

45

Wykład

30

14

30

Ćwiczenia

15

-

15

-

21

-

Praca samodzielna pod kontrolą
wykładowcy

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy (na każdym wykładzie jest krótki test)

30%

ćwiczenia (na każdych ćwiczeniach studenci zdobywają
punkty)

70%

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Lista rankingowa

M. Metody prowadzenia zajęć

Wykład
Ćwiczenia
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy

