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TREŚCI MERYTORYCZNE 

ĆWICZENIA
1, Szkodowość w ubezpieczeniach. Wskaźnik szkodowości sumy ubezpieczenia - zadania 2.
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.  3. Ubezpieczenie mienia  od kradzieży z
włamaniem  i  rabunku.   4.  Ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej.  5.  Systemy
ubezpieczeń stosowane w ubezpieczeniach majątkowych - zadania  7. Zasady ustalania sumy
ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa – zadania

WYKŁAD
1.  Podstawy  prawne  ubezpieczeń  gospodarczych.   2.  Istota  i  rodzaje  ubezpieczeń
majątkowych.  Klasyfikacja  i  charakterystyka  poszczególnych  typów  ubezpieczeń.   3.
Ubezpieczenia  obowiązkowe  i  dobrowolne  w  rolnictwie.   4.  Ubezpieczenia  budowlano-
montażowe.  5.  Ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego.  6  Ubezpieczenia  transportowe 7.
Prawno-techniczne instrumenty występujące w ubezpieczeniach gospodarczych.

CEL KSZTAŁCENIA
Nabycie  przez  studentów  wiedzy  o  rynku  ubezpieczeń  gospodarczych,  podstaw  jego
ekonomicznego  i  organizacyjnego  funkcjonowania,  o  systemie  finansowym  zakładów
ubezpieczeń  oraz  poznanie  specyfiki  różnego  rodzaju  produktów  ubezpieczeniowych.
Umiejętność wyboru właściwego ubezpieczenia w życiu prywatnym, jak też dla prowadzonej
firmy.  Umiejętność  analizy  zmian  na  rynku  ubezpieczeń  gospodarczych,  w  związku  z
pojawianiem się nowych produktów ubezpieczeniowych.

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU 
CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI 
NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN 
NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych: 
S/EFA_P7S_KO++, S/EFA_P7S_WG++, S/NZJA_P7S_UW+, 
S/NZJA_P7S_WG++, S/NZJA_P7S_WK+, S/NZJA_P7S_KO++, 
S/EFA_P7S_UW+, S/NZJA_P7S_UO++

Symbole efektów kierunkowych: KP7_UO2++, KP7_WK4+, KP7_KO3+, KP7_WG4+, KP7_KO1+,
KP7_WG1+, KP7_UW4+

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Wiedza:

W1 –Ma rozszerzoną wiedzę na temat podstaw prawnych funkcjonowania ubezpieczeń
gospodarczych.  Umie określić  miejsce ubezpieczeń w systemie nauk i  relacje  z  innymi
naukami.
W2 –Zna w sposób pogłębiony instytucje rynku ubezpieczeń. Ma pogłębioną wiedzę o
podstawowych produktach ubezpieczeń gospodarczych.

Umiejętności:

U1 –Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i ekonomiczne w
kontekście  świadczenia  usług  przez  ubezpieczycieli  w wybranych grupach  ubezpieczeń
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uczenia się: 
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Kod: ISCED 
Kierunek studiów:  Zarządzanie
Zakres kształcenia:  Rachunkowość i 
zarządzanie finansami
Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia
Rok/semestr: 2/3

Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia
Liczba godzin w semestrze:  Wykład: 
10.00, Ćwiczenia: 10.00
Język wykładowy: polski
Przedmioty wprowadzające: 
Podstawy mikroekonomii i 
makroekonomii. Zarządzanie. 
Marketing. Podstawy ubezpieczeń. 
Wymagania wstępne: Znajomość 
zagadnień z:  ekonomii, zarządzania 
przedsiębiorstwem, finansów, 
podstaw ubezpieczeń.
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Uwagi dodatkowe: 



gospodarczych.
U2  –Posiada  umiejętność  rozumienia  i  analizowania  wydarzeń  i  zjawisk  na  rynku
ubezpieczeniowym.  Potrafi  zoptymalizować  ubezpieczenie,  prawidłowo  określić
przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz dokonać wyboru właściwych rodzajów ubezpieczeń
dla firmy i w życiu prywatnym.

Kompetencje społeczne:

K1  –Jest  gotów do  prawidłowej  identyfikacji  i  rozstrzygania  dylematów związanych z
wyborem produktów ubezpieczeń optymalnych dla różnych grup klientów.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  K1):Wykład  informacyjny,  wykład  z  prezentacją  multimedialną,
objaśnienia, dyskusja.
Ćwiczenia(W2, U1, U2, K1):Rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Kolokwium pisemne - Pisemne zaliczenie wykładów na zal.  Uczestnictwo w
zajęciach. (W2, U1, U2, K1);
Ćwiczenia:  Kolokwium pisemne -  Kolokwium zaliczeniowe pisemne z ćwiczeń. Pytania
otwarte, zadania. (W2, U1, U2, K1);
Wykład:  Kolokwium  pisemne  -  Pisemne  zaliczenie  wykładów  na  zal.  Uczestnictwo  w
zajęciach. (W1, W2, K1);
Wykład:  Kolokwium  pisemne  -   Kolokwium  zaliczeniowe  pisemne  z  ćwiczeń.  Pytania
otwarte, zadania. (W1, W2, K1);

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.  Ronka-Chmielowiec W., tytuł: Ubezpieczenia, wyd. C.H. - Beck. Warszawa, rok 2016
2.   Kowalewski  E.,  tytuł:  Prawo  ubezpieczeń  gospodarczych,  wyd.  Branta.  Bydgoszcz-
Toruń, rok 2006
3.  Kucka E. (red.), tytuł: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, wyd. UWM. Olsztyn, rok
2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.  Gąsiorkiewicz L. , tytuł: Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych, wyd. C.H. - Beck.
Warszawa, rok 2009
2.   Stempel R.,  tytuł:  Funkcjonowanie sektora ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w
drugiej dekadzie XXI wieku, wyd. OEJ  UWM Olsztyn, rok 2020
3.  Stempel R. , tytuł: Monografia  „Funkcjonowanie  ubezpieczeń  sprzętu
elektronicznego w Polsce.” [w:] Ubezpieczenia -aspekty teoretyczne i praktyczne, . ISBN :
978-83-7299-974-0.,  wyd.   Olsztyn  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Warmińsko-
Mazurskiego, rok 2015
4.  , tytuł: bazy danych Refinitiv Eikon. Thomson  Reuters, wyd. , rok 2021



Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

12N2O-AGO
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Asekuracja gospodarcza

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 10.0 h
- udział w: Ćwiczenia 10.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 22.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 20.00 h

Przygotowanie do kolokwiów pisemnych 20.50 h

OGÓŁEM:  40.5h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  62.5h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 62.5 h : 25.0h/ECTS = 2.50 ECTS 

Średnio: 2.5 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
0.88 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
1.62 punktów 
ECTS


