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Status przedmiotu9):

a) przedmiot

b) stopień

c) rok

d) forma studiów
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2

1

stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

KO

b) Jęz. wykładowy11)

1

polski

Celem przedmiotu jest:
poznanie metod zarządzania ryzykiem w sektorze logistyki oraz podziału ról i odpowiedzialności
Założenia i cele przedmiotu12):

poznanie procesów i czynności w zakresie redukcji i transferu ryzyka poza sektor logistyczny
analiza rynku ubezpieczeń pod kątem wyboru ubezpieczyciela i produktów ubezpieczeniowych
wypracowanie umiejętności konstrukcji programu ochrony ubezpieczeniowej z udziałem brokera
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

15

15

a2) ćwiczenia audytoryjne

15

15

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria

14)

Metody dydaktyczne :

dyskusja

T

eksperyment

projekt badawczy

T

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

Metody zarządzania ryzykiem w teorii ubezpieczeń. Podział ról i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie logistycznym i w sektorze w zakresie zarządzania
ryzykiem. Formy prewencji w celu redukcji ryzyka: prawno-administracyjne, techniczne, organizacyjne i inne. Metody analizy rynku ubezpieczeń dla potrzeb
logistyki. Charakterystyka usługi ubezpieczeniowej i jej dostępność i opłacalność dla logistyki. Rola współpracy z brokerem w konstrukcji programu ochrony
ubezpieczeniowej przed skutkami ryzyka. Szkody i dochodzenie roszczeń z tytułu szkód. Obowiązki ubezpieczeniowe pracodawcy i pracownika w firmie
logistycznej. Ubezpieczenia menadżerskie dla logistyki. Korzystanie ze świadczeń ubezpieczeniowych.
Pełny opis przedmiotu15):
B.

ćwiczenia

Struktura organizacyjna firmy logistycznej oraz podział ról i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach w zarządzaniu ryzykiem - studium przypadku.
Budowa programów ochrony ubezpieczeniowej - przykłady. Współpraca z brokerem i schemat procesów negocjacyjnych. Ubezpieczenia i gwarancje
finansowe w obrocie z zagranicą. Wnioski szkodowe - studium przypadku. Ocena rzeczoznawcza szkody - studium przypadku. Ubezpieczenia pracownicze
zbiorowe i koszyk świadczen - studium przypadku. Pracownicze programy emerytalne w logistyce - studium przypadku. Wzajemność w zarządzaniu ryzykiem
w logistyce.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

brak

Założenia wstępne17):

brak
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2 stopień

01 - identyfikuje stanowiska i komórki oraz ocenia ich zakres
odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem; proponuje rozwiązania;
05 adaptuje wzorce programów ochrony ubezpieczeniowej; współpracuje
w zadaniach zespołowych wyraża samodzielną ocenę
02 - zna techniki pozyskiwania informacji o ryzyku i je definiuje;
objaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, strukturalne i
06 instytucjonalne i je krytycznie interpretuje; korzystając ze studium
przypadku rozwiązuje potencjalne problemy zawodowe

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

03 - poznaje rynek ubezpieczeń i jego uczestników; umiejętnie stosuje
analizę porównawczą produktów i ubezpieczycieli; formułuje wnioski i
07 symuluje proces decyzyjny w oparciu o nie, przyjmując przy tym różne
role zawodowe
04 - student posiada zdolność do negocjacji warunków umowy
ubezpieczeniowej

08 -

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

01,02,03,04

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

01,02,03,04

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)

19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

zaliczenie wykładów pisemne

01,02,03,04
01,02,03,04

egzamin ustny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):

x

10%

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

10%

egzamin ustny
inne…
Miejsce realizacji zajęć22):

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

x
x

inne..
Waga w %

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

zaliczenie wykładów pisemne

test komputerowy

inne..

inne…

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę zajęć
21)
końcową :
ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

02,03,04

inne..
x

inne…

Element oceny

02,03,04

inne..

inne…
okresowe prace pisemne

01,02,03,04

Element oceny

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

10%
40%

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

10%
10%
10%

test
inne..
inne..
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Podstawy ubezpieczeń, tom I i tom II, podręcznik, red. Jan Monkiewicz, POLTEXT, Warszawa 2000 i wydania nowsze.
2. Ubezpieczenia, rynek i ryzyko, praca zbior., red. Wanda Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002 i wydania nowsze.
3. Ubezpieczenia, red. naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2013.
b) uzupełniająca
4. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. naukowa Wanda Sułkowska, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
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