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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów lub Finanse

Założenia wstępne17):
Student przez rozpoczęciem zajęć powinien wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw finansów, a w szczególności podstawowe definicje z zakresu
finansów.

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Istota, funkcje i rodzaje ubezpieczeń. Geneza i rozwój oraz organizacja ubezpieczeń społecznych. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu ZUS i
KRUS. Zasady ustalania uprawnień do świadczeń z tytułu rolniczego ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia społecznego pracowników. Polski
rynek ubezpieczeniowy – zasady funkcjonowania, główni uczestnicy oraz nadzór. Ubezpieczenia majątkowe – prezentacja wybranych rodzajów i form
ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenia na życie – podstawowe obszary zainteresowań. Działalność pośredników ubezpieczeniowych – zasady
funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia – podstawowe informacje dotyczące zasad i elementów formalno – prawnych
umowy ubezpieczenia (zawierania umowy, wypłaty świadczeń lub odszkodowań). Wybór towarzystwa ubezpieczeniowego – zasady i kryteria
optymalnego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. Zasady funkcjonowania europejskiego rynku ubezpieczeniowego (główni uczestnicy oraz nadzór
wybranych rynków ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej)..

Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych ZUS i KRUS. System ubezpieczenia emerytalnego w Polsce. Powszechny system ubezpieczeń
zdrowotnych gospodarcze i prawne otoczenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Instytucje rynku ubezpieczeniowego. Umowa ubezpieczenia.
Ubezpieczenia gospodarcze. Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych.

konsultacje inne …

inne… inne …

B.     ćwiczenia

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 9

a2) ćwiczenia audytoryjne 18

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z pojęciami, funkcjami i organizacją polityki ubezpieczeniowej (teoria i praktyka) 

- przedstawienie zasad wymiaru podstawowych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolniczego i ludności pozarolniczej

- przedstawienie zasad i zdobycie praktycznych umiejętności naliczania składek ubezpieczeniowych i wypłaty świadczeń z systemu ubezpieczenia
społecznego pracowniczego i rolniczego

-

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

KO  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

5 polski

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katera Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, 
Zakład Prawa i Finansów 

FOL503

Nazwa przedmiotu1): Ubezpieczenia

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Insurance

Kierunek studiów4): Finance i rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): prof. dr hab. Marian Podstawka, dr inż. Aleksandra Wicka

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Agnieszka Parlińska, mgr Urszula Tetwejer

lwFOL503 WNE_FIR_1_12.03.2012, 2013-06-07



kierunek: Finanse i Rachunkowosć, 1 stopieńWydział Nauk Ekonomicznych

02; 03;

04;

01;02;03;

T

T

Waga w % Waga w %

40%

10%

50%

UWAGI24):

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

b) uzupełniająca

3. Ronka-Chmielowiec W., UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010

4. Orlicki M., UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE, Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, Warszawa 2011

5. Wierzbicka E,  UBEZPIECZENIA OSOBOWE, WydawNictwo: WOLTERS KLUWER, Warszawa 2008

6. Handschke J., Monkiewicz J., UBEZPIECZENIA PODRĘCZNIK AKADEMICKI, Wydawnictwo: POLTEXT, Warszawa 2011

7. Rogowski S, UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, Wydawnictwo: POLTEXT, Warszawa 2008

8. Wawrzyńczak-Jędryka, B.,UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, Wydawnictwo Meritum, 2010 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

2. Kucka E., UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE, Wydawnictwo: UWM, 2009

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

1. Podstawka M., FINANSE, Wyd. PWN Warszawa 2010

egzamin ustny inne..

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

Element oceny

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie 
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Potrafi zdefiniować i objaśnić zasady i normy funkcjonowania 
polskiego rynku ubezpieczeniowego 

05 -

02 - Umie oszacować podstawowe elementy konstrukcji składki 
ubezpieczeniowej oraz wybranych świadczeń. 

06 -

03 - Umie właścienie analizowa przyczyny i przebieg konkretnych 
procesów i zjawisk zachodzących na rynku ubezpieczeniowym 

07 -

04 - Nabył zdolność uzupełniania i udoskonalania nabytej wiedzy i 
umiejętności z zakresu ubezpieczeń. 

08 -
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