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Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów

KW

1

2

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

4

polski

Celem przedmiotu jest:
Zapoznanie studenta z ryzykiem towarzyszącym działalności logistycznej
Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie studenta z ofertą ubezpieczeniową, która asekuruje ryzyko w logistyce
Wypracowanie umiejętności analizy rynku produktów ubezpieczeniowych dla logistyki
Wypracowanie umiejętności doborów produktów ubezpieczeniowych do potrzeb logistyki
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

10

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

8

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy

Metody dydaktyczne14):

eksperyment
studium przypadku

T

rozwiazywanie problemu

T

gry symulacyjne

T

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

T

indywidualne projekty studenckie

T

konsultacje

T

ocena cudzych projektów

T

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

wykłady

Ryzyko w działalności logistycznej. Interes ubezpieczeniowy w logistyce i jego interpretacja prawna i ekonomiczna. Przedmiot ubezpieczenia w logistyce – towary.
Przedmiot ubezpieczenia w logistyce – środki transportu. Ubezpieczenia komplementarne do ubezpieczeń transportowych. Ubezpieczenia związane z logistyką
międzynarodową. Podmioty ubezpieczenia w logistyce. Oferta ubezpieczeniowa dla pokrycia ryzyka w logistyce – struktura oferty.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Szacowanie ryzyka -przegląd metod. Produkty i umowy ubezpieczeniowe. Wzorce najważniejszych dokumentów ubezpieczeniowych w logistyce i ich obieg. Analiza
ubezpieczeń morskich – studium przypadku. Analiza podmiotów współpracujących w zarządzaniu ryzykiem w logistyce – studium przypadku. Ubezpieczenia
komunikacyjne. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Reasekuracja, koasekuracja, samoubezpieczenie ryzyka w logistyce oraz formy alternatywne wobec
ubezpieczeń.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
17)

Założenia wstępne :

brak
brak

LFL409 WNE_Logistyka_1_12.03.2012, 2013-05-29

LW

Wydział Nauk Ekonomicznych

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

kierunek:

01 - student potrafi scharakteryzować ryzyko w działalności logistycznej

05 -

02 - student potrafi analizować ofertę produktową ubezpieczeniowe dla
logistyki

06 -

03 - student potrafi dobierać produkty ubezpieczeniowe do potrzeb
działalności logistycznej

07 -

04 - student posiada zdolność do właściwej oceny ryzyka w logistyce

08 -

Logistyka, 1 stopień

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta
Sposób weryfikacji efektów
kształcenia19):

01,02,03,04

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

01,02,03,04

test komputerowy

egzamin ustny

inne..

okresowe prace pisemne
złożone projekty

x

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Element oceny

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

25%

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

test

egzamin ustny

inne..

inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

x

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
20%

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

02,03,04

inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej
studenta

02,03,04

inne..

inne…
Element oceny

01,02,03,04

inne..
x

inne…

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową21):

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

egzamin pisemny

inne…

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia 20):

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

25%
20%
10%

inne..
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Adam Śliwiński. 2002. Ryzyko ubezpieczeniowe. Poltext. Warszawa
2. Tomasz Michalski, Anna Karmańska, Adam Śliwiński. 2004. Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, C.H. Beck, Warszawa
b) uzupełniająca
3. Sangowski. Tadeusz red. 1998, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext. Warszawa
4. Przewalska Katarzyna, Orlicki Marcin. 2004. Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych Pakiet ustaw ubezpieczeniowych kodeks cywilny po zmianach, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa
5.
6.
7.
8.
UWAGI24):

Student, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów z oceny wynikajacej z obserwacji w trakcie zajęć, mimo uzyskania najwyższych not z pozostałych elementów nie otrzyma
zaliczenia
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