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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Ubezpieczenia gospodarcze 

Nazwa w języku angielskim Economic insurances 

Język wykładowy Język polski  

Studia podyplomowe dla których 

oferowany jest przedmiot/moduł 

kształcenia 

Administracji i finansów publicznych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)  Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia) Pierwszego stopnia  

Forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Niestacjonarne 

Rok studiów pierwszy  

Semestr pierwszy 

Liczba punktów ECTS 3 

Imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  
Dr Monika Niedziółka 

Założenia i cele przedmiotu 

1. Celem przedmiotu  jest nabycie umiejętności 

rozumienia i interpretacji podstawowych zagadnień 

dotyczących ubezpieczeń gospodarczych 

 

WIEDZA 

Student: 

  
 

  

zna pojęcia związane z ubezpieczeniami 

 

 

ma wiedzę o podstawowych podmiotach z zakresu ubezpieczeń, ich 

kompetencjach i obowiązkach 

  
 

  
ma wiedzę na temat ekonomicznych, społecznych oraz prawnych 

uwarunkowaniach ubezpieczeń 

Efekty kształcenia 

(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

ma wiedzę na temat europejskich warunków ubezpieczeń 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 
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potrafi prawidłowo ocenić oferty ubezpieczeniowe 

  
 

  
potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawa ubezpieczeniowego do 

analizy i oceny konkretnego zdarzenia  

  
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
  

 
  

  
 

  ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy w związku 

ze zmiennością uwarunkowań i rozwiązań prawnych w zakresie 

ubezpieczeń 

potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla przedsiębiorczego 

działania 

      

Forma i typy zajęć 
ćwiczenia 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
Znajomość podstawowych pojęć prawnych oraz 

ekonomicznych 

Treści modułu kształcenia 

Geneza i rozwój ubezpieczeń gospodarczych. Podstawy 

europejskiego jednolitego rynku ubezpieczeń. Podstawy prawne 

działalności ubezpieczeniowej. Podstawowe pojęcia związane z 

ubezpieczeniami gospodarczymi. Podział ubezpieczeń i miejsce w 

nim ubezpieczeń gospodarczych. Ryzyko w ubezpieczeniach 

gospodarczych. Przychody, wydatki i wynik finansowy firmy 

ubezpieczeniowej. Wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe oraz 

finansowo-ubezpieczeniowe. Produkty ubezpieczeniowe: 

ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia komunikacyjne, gospodarcze, 

rolne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotne. Rynek 

ubezpieczeniowy w Polsce i w Europie. 

 

Literatura podstawowa/dodatkowa 

 Literatura podstawowa:                                                                                                                          

1) W.Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. 

wybrane zagadnienia ekonomiczne, Warszawa 2011                                                                                                            

2) B.Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane 

zagadnienia prawne, Warszawa 2011                                                                                                                                                      

Literatura dodatkowa: 

1) J.Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń - mechanizmy i 

funkcje, Warszawa 2001 

2) J.Monkiewicz,Podstawy ubezpieczń - produkty, Warszawa 

2001. 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Ćwiczenia: sprawdzanie zakresu opanowanej 

wiedzy poprzez testy oraz kazusy pozwalające 

na kształtowanie umiejętności zastosowania 

wiedzy teoretycznej. 
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Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności 

następuje na kolokwium testowym. Weryfikacja efektów 

kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych 

następuje zarówno w czasie ćwiczeń. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Sposób oceniania: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ubezpieczeń 

publicznych – 3,0 

Znajomość bezbłędna podstawowych zagadnień z zakresu 

ubezpieczeń publicznych – 4,0 

Znajomość bezbłędna terminologii z zakresu ekonomii 

publicznych oraz umiejętność prawidłowej analizy zjawisk 

zachodzących w systemie oraz ich oceny – 5,0 

Bilans punktów ECTS 

 
Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 10 h ćwiczeń 

 

 

 

 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 


