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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy ubezpieczeń 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Insurance basics 

Kierunek studiów  Ekonomia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Ekonomia i finanse 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Mirosław Urbanek 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium 15 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1: Znajomość podstawy finansów; 

W2: Znajomość instytucji rynku finansowego 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1: Zapoznanie studentów z pojęciem, istotą i klasyfikacją ryzyka; 

C2: Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania i organizacji rynku ubezpieczeń w Polsce, w 
tym systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych; 

C3: Zapoznanie studentów z podstawowymi produktami ubezpieczeniowymi. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna pojęcie, istotę i klasyfikację ryzyka K_W02 
K_W04 W_02 Student zna zasady funkcjonowania publicznych i 

gospodarczych systemów ubezpieczeń w Polsce 

W_03 Student zna organizację systemu ubezpieczeniowego w Polsce 

W_04 Student zna podstawowe produkty ubezpieczeniowe 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student rozróżnia podstawowe rodzaje ubezpieczeń 
społecznych i gospodarczych 

K_U01 
K_U02 
K_U05 
K_U07 

U_02 Student identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem (w tym: 
zabezpieczenia dochodów na starość) 

U_03 Student potrafi zdefiniować istotę i funkcje ubezpieczeń 

U_04 Student umie dokonać klasyfikacji ubezpieczeń społecznych i 
gospodarczych 

U_05 Student umie scharakteryzować podstawowe produkty 
ubezpieczeniowe 

U_06 Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną do 
rozwiązywania problemów praktycznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, 
rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki 
gospodarczej 

K_K03 

K_02 Student potrafi działać w sposób przedsiębiorczy  K_K06 

K_03 Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania wiedzy i 
doskonalenia umiejętności w obszarze ubezpieczeń 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu (1h) 

2. Zjawisko ryzyka w działalności, proces zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia w zarządzaniu 
ryzykiem (2h) 

3. Rynek ubezpieczeń w Polsce: społecznych i gospodarczych (2h) 

4. Instytucje rynku ubezpieczeń społecznych (2h) 

5. Instytucje rynku ubezpieczeń gospodarczych (2h) 

6. Umowa ubezpieczenia – cechy, zakres i podstawowe elementy, zawieranie umów i ich 
wykonywanie (2h) 

7. Charakterystyka i istota wybranych rodzajów ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (2h) 

8. Podsumowanie treści programowych przedmiotu, zaliczenie przedmiotu (2h) 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład konwencjonalny, 
wykład problemowy, 
dyskusja dydaktyczna, 
metoda przypadków, 
projekty 
 

egzamin pisemny (test), 
przygotowanie 5 grupowych 
projektów 

uzupełnione i ocenione 
prace pisemne (testy), 
przedstawione (w formie 
elektronicznej i 
papierowej) oraz 
ocenione projekty 

W_02 

W_03 

W_04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 1) Podające: objaśnienie, 
wyjaśnienie odwołująca się 
do konkretnych 
przykładów.  
2) Problemowe: 
aktywizujące: metoda 
przypadków, dyskusja 
dydaktyczna.  
3) Praktyczne: projekty. 

praca pisemna (test); 
przygotowanie 5 projektów 

uzupełniona i oceniona 
praca pisemna (test); 
przedstawione (w formie 
elektronicznej i 
papierowej) oraz 
ocenione projekty 

U_02 

U_03 

U_04 

U_05 

U_06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 wykład konwencjonalny, 
wykład problemowy, 
dyskusja dydaktyczna, 
metoda przypadków, 
projekty 

praca pisemna (test); 
przygotowanie 5 projektów 

uzupełniona i oceniona 
praca pisemna (test); 
przedstawione (w formie 
elektronicznej i 
papierowej) oraz 
ocenione projekty 

K_02 

K_03 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: pracy pisemnej (test wielokrotnego wyboru) oraz 

przygotowanych i ocenionych 5 grupowych projektów, z wagą 50%/50% 

Ocenę z konserwatorium uzyskuje się na podstawie wyników z pracy pisemnej (test) i 5 projektów.  
Ocenę ostateczną oblicza się wg punktacji uzyskanej z testu (wielokrotnego wyboru) (1/2 oceny 
ostatecznej) oraz średniej ocen z przygotowywanych w grupach 5 projektów (1/2 oceny ostatecznej). 
 
90% – 100% - bardzo dobra,  
80% – 90% - dobra +,  
70% – 80% - dobra,  
60% – 70% - dostateczna +,  
50% – 60% - dostateczna,  
poniżej 50% - niedostateczna. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

45 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

M. Iwanicz-Drozdowska, Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2017 
Ubezpieczenia, pod red. W. Ronka-Chmielowiec, C.H.Beck, Warszawa 2016 
E. Dziubińska-Lechnio, M. Kostrzewa, P. Kostrzewa, E. Kowalczyk, J. Kuźniar, Ubezpieczenia 
społeczne 2017, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 

Literatura uzupełniająca 

Systemy ubezpieczeń społecznych, pod red. G. Szpor, Wolters Kluwer, Warszawa 2016  
 
Źródła internetowe: 
statystyki, analizy (strona ZUS, KNF, instytucji rynku ubezpieczeniowego) 

 

 


