
Karta Modułu Kształcenia  
 

Kierunek studiów:  Finanse Rachunkowość i Podatki 
Forma studiów:  Stacjonarne, niestacjonarne 

Nazwa modułu kształcenia: Ubezpieczenia  
Rok studiów Semestr ECTS Formy zajęć i liczba 

godzin w planie studiów 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

2 4 3 Wykład 15 10 

Warsztat  30 12 

 

Założenia i cele kształcenia: 
Cel1: poznanie specyfiki i funkcjonowania ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz konstrukcji 
poszczególnych produktów ubezpieczeniowych 

Cel2: rozumienie mechanizmu funkcjonowania zakładów ubezpieczeń 

Cel3: umiejętność oceny i porównania oferty produktów ubezpieczeniowych różnych instytucji finansowych 

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

podstawowa wiedza z zakresu makroekonomii i finansów 

 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 

Kod efektu 
Kod efektu 

kierunkowego 
Opis efektu  

EK1 K1F_W06 

K1F_U09 

Student ma podstawową wiedzę w zakresie rozwiązań przyjętych w 

ubezpieczeniach gospodarczych i społecznych 

EK2 Student potrafi tworzyć oraz oceniać ofertę produktów ubezpieczeniowych. 
 

Treści programowe  
Forma zajęć: wykład 

Kod Tematyka zajęć 

w1 Podstawowe pojęcia ubezpieczeń 

w2 
Klasyfikacje ubezpieczeń, specyfika ubezpieczeń majątkowych i  osobowych, ubezpieczenia 

gospodarcze i społeczne 

w3 Charakterystyka wybranych produktów ubezpieczeń gospodarczych 

w4 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

w5 Nadzór ubezpieczeniowy, Rzecznik Finansowy i inne instytucje otoczenia 

w6 System ubezpieczeń społecznych w Polsce 

w7 Zakłady ubezpieczeń jako podmioty zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce 

 

Forma zajęć: warsztat 

Kod Tematyka zajęć 

wt1 Podstawowe pojęcia ubezpieczeń, umowa ubezpieczenia 

wt2 
Klasyfikacje ubezpieczeń, specyfika ubezpieczeń majątkowych i  osobowych, ubezpieczenia 

gospodarcze i społeczne 

wt3 Charakterystyka wybranych produktów ubezpieczeń gospodarczych 

wt4 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

wt5 Nadzór ubezpieczeniowy, Rzecznik Finansowy i inne instytucje otoczenia 

wt6 
System ubezpieczeń społecznych w Polsce, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i 

wypadkowe - charakterystyka 

wt7 
Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność na rynku polskim. Ocena zakładu ubezpieczeń. Struktura 
składki przypisanej, udział kapitału zagranicznego, gospodarka finansowa. 

 

Metody kształcenia (narzędzia dydaktyczne): 
MK1: wykład multimedialny 

MK2: ćwiczenia problemowe z analizą przykładów i dyskusją 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 
Ocena podsumowująca: 
OP1: kolokwium 



OP2: egzamin pisemny  

 

Nakład pracy studenta 
Studia 

stacjonarne 

Studia  

niestacjonarne 

Łączna liczba godzin pracy studenta:  75 

Łączna liczba punktów ECTS: 3 

 

 

 


