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Założenia wstępne17): wiedza z zakresu prawa i zarządzania

Pełny opis przedmiotu15):

A.     Wykłady

Wprowadzenie do tematyki ubezpieczeniowej. Definicja ubezpieczenia, rodzaje i funkcje ubezpieczeń, zasady ubezpieczeniowe, koasekuracja reasekuracja. 
Ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenia techniczne. Ubezpieczenia finansowe ( w tym gwarancje dobrego wykonania kontraktu, ubezpieczenia kredytu 
kupieckiego itd.). Ubezpieczenia od utraty zysku. Ubezpieczenia flot samochodowych. Ubezpieczenia towarów w transporcie morskim, lotniczym i lądowym 
oraz w czasie składowania. Ubezpieczenia all risks. Ubezpieczenia OC firmy. Ubezpieczenia OC odpowiedzialności menedżera i ubezpieczenia dodatkowe dla
załogi. Ryzyko w handlu zagranicznym i metody jego ograniczania. Ryzyko polityczne, handlowe i towarowe. Związek umowy ubezpieczenia z kontraktem w 
handlu zagranicznym (gestia ubezpieczenia w formułach handlowych, dokumenty ubezpieczeniowe, odpowiedzialność przewoźnika). Ubezpieczenie kredytów 
eksportowych w Polsce i Unii Europejskiej (działalność KUKE)

Wprowadzenie i omówienie sposobu zaliczenia przedmiotu. Omówienie założeń do pracy analitycznej (indywidualnej) studentów polegającej na doborze oferty
ubezpieczeniowej do specyfiki przedsiębiorstwa. Omówienie konstrukcji ogólnych warunków ubezpieczenia i ćwiczenie umiejętności ich porównywania.
Omówienie rodzajów ryzyk i metod zarządzania ryzykiem.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
prawo, zarządzanie

inne …

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

wykłady

zajęcia terenowe (udział w Targach Finansowo-
Kapitałowych)

inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

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

a1) wykład 12

B.     ćwiczenia

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

3 polski

KW  stacjonarne / niestacjonarne
Status przedmiotu9): 

a) przedmiot

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

Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Aleksandra Wicka

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Aleksandra Wicka, PRACOWN ICY KPEFPiM

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityk Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Numer katalogowy: ZFL314

d) forma studiów

Nazwa przedmiotu1): Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Insurance for enterprises

Kierunek studiów4): 
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UWAGI24):

3. Kuźniar O., Ubezpieczenia majątkowe, osobowe i życiowe dla  jednostek gospodarczych,. Warszawa 2004.,

1.Gąsiorkiewicz L., Monkiewicz J.( red.) Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa tom 1i2. poltext, Warszawa 2010

6.

7.

8.

Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzysakania minimum 51% punnktów z kolokwium z ćwiczeń oraz uczestnictwa i pzrygotowania raportu z pzreprowadzonego 
eksperymentu logistycznego. Wymagane jest też uzyskanie minimum 51% punktów z egzaminu pisemnego. Dla pozostałych składowych oceny końcowej poziom oceny może być 
dowolny.

sale dydaktycze, zajęcia terenowe (uczestnictwo w corocznie organizowanych tragach finansowych Twoje Pieniądze)

inne…

egzamin pisemny

b) uzupełniająca

1. Butrym E., Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne, Warszawa 2003

2. Kuchlewska M.,  Ubezpieczenia jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Poznań 2003

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

test

2.Kowalewski E., Prawo Ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz 2006.

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

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

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

Miejsce realizacji zajęć22): 

inne..

inne… inne..

Element oceny

egzamin ustny inne..

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

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

03 - opracowuje propozycję ubezpieczenia firmy 07 - 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…

egzamin ustny inne..

inne… inne..

egzamin pisemny

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

01 - zna podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń 05 - współpracuje w grupie

02 - rozróżnia różne rodzaje ryzyka i potrafidobrać metodę zarządzania 
ryzykiem

06 -sporządza sprawozdanie z uczestnictwa w debacie na targach finansowych

test komputerowy 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

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)

04 - potrafi interpretować ogólne warunki ubezpieczenia 08 -
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