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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

System finansowy ubezpieczeń- 
ubezpieczenia społeczne 

Nazwa w języku angielskim 
Social insurance 

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 Maksym Ferents 

Założenia i cele przedmiotu 

Założeniem przedmiotu jest praktyczne opracowanie oraz 

analiza empiryczna podstawowych pojęć, istoty, rodzajów 

ubezpieczeń społecznych i mechanizmu ich 

funkcjonowania na rynku oraz przesłanek korzystania z 

usług ubezpieczeniowych. 

W odniesieniu do ubezpieczeń społecznych założono 

wyjaśnienie celu i charakteru oraz modeli i systemów 

ubezpieczeń społecznych.  

Celem szczegółowym przedmiotu jest wyjaśnienie 

specyfiki  ubezpieczeń społecznych a także 

zdiagnozowanie głównych kierunków zmian, ze 

szczególnym uwzględnieniem reformy systemu 

emerytalnego w Polsce. 

 

WIEDZA 

Student: 

  
 

  

zna terminologię z zakresu polityki społecznej i systemu ubezpieczeń 
społecznych 

 
ma wiedzę o podstawowych instytucjach polityki społecznej i systemu 

ubezpieczeń społecznych 
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zna charakter i rodzaje więzi prawnych tworzonych przez politykę społeczną i 
system ubezpieczeń społecznych 

Efekty kształcenia 
(wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne) 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 

potrafi określić rodzaj aktu prawnego odnosząc go do analizowanego 
zdarzenia lub sytuacji w stosunkach z zakresu polityki społecznej i systemu 
ubezpieczeń społecznych 

  
 

  
potrafi prawidłowo zastosować przepisy prawa ubezpieczeń społecznych do 
analizy i oceny konkretnego zdarzenia lub sytuacji 

  
 

  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
  

 
  

  
 

  ma świadomość konieczności doskonalenia swojej wiedzy w związku ze 

zmiennością uwarunkowań i rozwiązań prawnych w zakresie prawa 

ubezpieczeń społecznych       

Forma i typy zajęć 
ćwiczenia 

  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
 

Treści modułu kształcenia 

1. Ubezpieczenia społeczne. 

Podstawy prawne, zakres ubezpieczeń i składki ubezpieczeń 

emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, 

zdrowotnych.  

System emerytalny (filary). 

Organizacja oraz zasady działania:  

- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS),  

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),  

- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i 

Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). 

 

2. Projekt. 

Wykonanie projektu przez dwu osobowy zespół studentów z zakresu 

ubezpieczeń społecznych i gospodarczych w odniesieniu do 

warunków funkcjonowania przyjętej firmy produkcyjnej. 

Opis zajęć: 

- omówienie tematyki i zakresów projektów, 

- założenia dotyczące firmy produkcyjnej, 

- założenia dotyczące ubezpieczeń, 

- przygotowywanie projektu, 

- prezentacja projektów przez studentów. 
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Literatura podstawowa/dodatkowa 

 Literatura podstawowa: 

1) Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, 

2) Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, 

3) Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych, 

4) Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych, 

5) Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, 

6) Ustawa z dnia 28.08.1997 o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych. 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Wykład problemowy. Ćwiczenia: sprawdzanie 
zakresu opanowanej wiedzy oraz kazusy 
pozwalające na kształtowanie umiejętności 
zastosowania wiedzy teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji określonych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez studenta 

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji 

społecznych następuje na kolokwium w czasie dwiczeo. 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z 

kryteriami oceniania) 

Formą podstawową zaliczenia zajęć będą rozmaite formy 
aktywności studenta: udział w dyskusji, wystąpienia 
samodzielne i prezentacje. 

Bilans punktów ECTS 

 
Studia niestacjonarne: 

Godziny kontaktowe: 10 h ćwiczenia 

 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 


