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Syntetyczna charakterystyka modułu
Przedmiot poświęcony zagadnieniom szeroko rozumianego ryzyka. Ryzyko dotyczy nie tylko działalności gospodarczej,
ale i każdej czynności wykonywanej przez człowieka – jest zatem wszechobecne we wszystkich dziedzinach. W związku z
tym problematyka radzenia sobie z zagrożeniem, podejmowanie decyzji w sytuacji (i świadomości) ryzyka jest istotnym
zagadnieniem stanowiącym przedmiot niniejszego modułu. Z ryzykiem spotykają się np. specjaliści z zakresu
nieruchomości, majątku trwałego i mienia, analizujący ryzyko w ujęciu majątkowym i materialnym, specjaliści z branży
bankowo-finansowej, oceniający i monitorujący poziom zwłaszcza pewnych, określonych w tej działalności rodzajów
ryzyka, zarządzający firmami jak też inne podmioty działające na rynku oraz klienci, borykający się dodatkowo z ryzykiem
osobowym, dotyczącym każdego człowieka (zawody obsługujące nieruchomości, pracujący w finansach i
ubezpieczeniach, turystyce, medycynie, konsumenci). Stąd tematyka zarządzania ryzykiem może być poruszona na
wszystkich profilach kształcenia – moduł obejmuje metody zarządzania ryzykiem (Risk Management) w różnych ujęciach,
stanowiąc dobre przygotowanie (instrumentalne i analityczne) do zarządzania ryzykiem w praktyce.
Słowa kluczowe: ryzyko, ryzyko w nieruchomościach, ryzyko na rynku nieruchomości, zarządzanie ryzykiem

Cele modułu







Przybliżenie problematyki ryzyka i pojęć z nim związanych
Przedstawienie istoty, specyfiki, klasyfikacji i skutków ryzyka
Risk management – metody i techniki zarządzania ryzykiem
Identyfikacja zagrożeń w różnych obszarach działalności gospodarczej (case study).
Analiza ryzyka na wybranych przykładach działalności gospodarczej (case study).
Zarządzanie ryzykiem w praktyce - przykłady rozwiązań minimalizujących skutki realizacji ryzyka w analizowanych
przypadkach.

Opis efektów kształcenia modułu
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Osiągnięte efekty kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia
dla kierunku
Wiedza:

W_01
W_02

U_01
U_02

U_03

K_01
K_02

Zna istotę i specyfikę ryzyka.
Zna klasyfikację ryzyka oraz przyczyny jego
powstania i następstwa realizacji.

K_W01+
K_W03+
K_W05+

Umiejętności:
Charakteryzuje metody zarządzania ryzykiem
w tym ubezpieczenia.
Wymienia
ze
zrozumieniem
metody
zarządzania
ryzykiem
w
działalności
gospodarczej.
Bada ryzyko i zagrożenia w organizacjach w
ujęciu analitycznym.
Kompetencje społeczne:
Jest przygotowany do aktywnego udziału w
opracowywaniu analiz ryzyka .
Praktycznie podchodzi do analizy ryzyka
bazując na faktach rzeczywistych rynku
gospodarczego

K_U01+,
K_U02+
K_U07+
K_U03+
K_U09+

K_K05++
K_K06+

Treści kształcenia modułu
Forma modułu: wykład

Forma modułu: ćwiczenia

1. Ryzyko i jego elementy składowe.
2. Przyczyny i skutki realizacji ryzyka.
3. Pojęcia wiązane z ryzykiem (zdarzenie losowe,
strata,
wypadek
losowy,
zagrożenie,
niebezpieczeństwo).
4. Ubezpieczeniowa teoria ryzyka (pojęcia hazardu i
niebezpieczeństwa).
5. Klasyfikacja ryzyka.
6. Metody zarządzania ryzykiem (Risk Management)
– fazy i etapy.
7. Istota i specyfika RM (zestawienie/porównanie
RM wg różnych ujęć).
8. Analiza ryzyka w działalności gospodarczej – case
study.
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Metody dydaktyczne
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technik heurystycznych, case study i dyskusje nt.

