
 
MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE  

KARTA PROGRAMOWA  
 

Moduł kształcenia Ubezpieczenia społeczne i majątkowe 
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim Social insurance and property 

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość 
Profil kształcenia  praktyczny 
Forma kształcenia  studia stacjonarne 
Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany)  

specjalnościowy 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru) do wyboru 
Poziom modułu kształcenia I stopień 

Język wykładowy  polski 

Semestr realizacji modułu III/IV/V/VI 

Liczba punktów ECTS 4 

Liczba godzin Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

- 20 

Jednostka realizująca moduł  Katedra Finansów i Rachunkowości 

Moduły poprzedzające  -  

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
Moduł koncentruje się na wybranych, podstawowych zagadnieniach z zakresu ubezpieczeń społecznych i majątkowych 
jako istotnych mechanizmach funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Założeniem przedmiotu jest wyjaśnienie 
podstawowych pojęć, istoty, rodzajów ubezpieczeń i mechanizmu funkcjonowania tej instytucji na rynku oraz przesłanek 
korzystania z usług ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem zarówno w działalności gospodarczej, zwłaszcza na rynku 
nieruchomości, jak i gospodarstwie domowym. W odniesieniu do ubezpieczeń społecznych założono wyjaśnienie celu  
i charakterystyki oraz modeli i systemów ubezpieczeń społecznych. 

 

Cele modułu 
 Zapoznanie studentów z wybranymi, podstawowymi zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń społecznych  

i majątkowych.  

 Wyjaśnienie podstawowych pojęć, istoty, rodzajów ubezpieczeń.  

 Wyjaśnienie celu, charakterystyki, modeli, systemów ubezpieczeń społecznych.  

 Przedstawienie zasad funkcjonowania ubezpieczeń w Polsce oraz zasad dotyczących stosowania ubezpieczeń  
w działalności przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych.  

 

Opis efektów kształcenia modułu   
Symbol 

efektu dla 
modułu  

Osiągnięte efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia 
dla kierunku 

 Wiedza: 

W_01 
 
 
W_02 
 

Zna istotę i rodzaje ubezpieczeń, podstawowe 
pojęcia dotyczące ubezpieczeń, funkcje 
ubezpieczeń 
Charakteryzuje podmioty prowadzące 
działalność ubezpieczeniową, instytucje 
usługowe i współpracujące z rynkiem 
ubezpieczeniowym. 

FIR_W03++ 
FiR_W05+ 

FiR_W07++ 
 
 
 

 Umiejętności: 



U_01 
 
 
 
U_02 
 

Potrafi określić podstawowy zakres 
odpowiedzialności odszkodowawczej 
ubezpieczyciela oraz obowiązki 
ubezpieczającego. 
Potrafi poprawnie przeanalizować zapisy w 
umowie ubezpieczenia i dyskutować na ich 
temat 

FiR_U02+ 
FiR_U03++ 
FiR_U06+ 
FiR_U07+ 

FiR_U11++ 
 

 

 Kompetencje społeczne: 

K_01 
 
 
 

Potrafi pracować w grupie, uczestniczyć w 
podejmowaniu i realizacji zadań zespołu, 
komunikować się z otoczeniem, przekazując 
syntetyczne i klarowne komunikaty. 

FiR_K02++ 
K_06+ 

 

Kryteria oceny efektów kształcenia oraz metody ich weryfikacji  
Symbol 
efektu   

(1) 

na ocenę 
2 

na ocenę 
3 

na ocenę 
4 

na ocenę 
5 

na ocenę 
6 

Metody weryfikacji 
efektów  

(2) 

W_01 

Nie zna istoty, 
rodzajów 

ubezpieczeń, 
podstawowych 

pojęć dotyczących 
ubezpieczeń, 

funkcji 
ubezpieczeń.  

 Wiedza odtwórcza. 
 Posiada wiedzę w 

temacie na 
poziomie średnim. 

Posiada wiedzę w 
temacie na 
poziomie 

zaawansowanym. 

 W pełni, w sposób 
wykraczający poza 
zakres tematyczny 

wykładów zna 
istotę, rodzaje 
ubezpieczeń, 
podstawowe 

pojęcia dotyczące 
nieruchomości, 

funkcje 
nieruchomości. 

 EP 

W_02 

 Nie potrafi 
dokonać 

charakterystyki 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

ubezpieczeniową, 
instytucji 

usługowych i 
współpracujących z 

rynkiem 
ubezpieczeniowym. 

 Charakteryzuje 
podmioty 

prowadzące 
działalność 

ubezpieczeniową, 
instytucje 
usługowe i 

współpracujące z 
rynkiem 

ubezpieczeniowym 
na poziomie 
minimalnym. 

 Charakteryzuje 
podmioty 

prowadzące 
działalność 

ubezpieczeniową, 
instytucje 

usługowe i 
współpracujące z 

rynkiem 
ubezpieczeniowym 

na poziomie 
średnim. 

Charakteryzuje 
podmioty 

prowadzące 
działalność 

ubezpieczeniową, 
instytucje 
usługowe i 

współpracujące z 
rynkiem 

ubezpieczeniowym 
na poziomie 

bardziej 
zaawansowanym.  

W 
pełni  charakteryzuj

e podmioty 
prowadzące 
działalność 

ubezpieczeniową, 
instytucje 
usługowe i 

współpracujące z 
rynkiem 

ubezpieczeniowym, 
podaje przykłady z 

rynku 
ubezpieczeniowego 

w Polsce. 

 EP, ARU 

U_01 

Nie potrafi określić 
podstawowego 

zakresu 
odpowiedzialności 
odszkodowawczej 

ubezpieczyciela 
oraz obowiązków 
ubezpieczającego. 

 

Umiejętność na 
minimalnym 

poziomie. 

Umiejętność na 
poziomie średnim.  

 Umiejętność na 
poziomie 

zaawansowanym. 

Umiejętność na 
poziomie 

wykraczającym 
poza zakres 
tematyczny 
wykładów.  

EP  

U_02 

 Nie potrafi 
poprawnie 

przeanalizować 
zapisów w umowie 

ubezpieczenia i 
dyskutować o nich. 

Słabo analizuje 
zapisy w umowie i 
dyskutuje o nich. 

Potrafi dobrze 
przeanalizować 

podstawowe zapisy 
w umowie i 

przeprowadzić 
prostą dyskusję. 

Bardzo dobrze 
analizuje zapisy w 
umowie, również 
te szczegółowe i 

prowadzi aktywną 
dyskusję. 

Biegle analizuje 
zapisy umowy i 

prowadzi 
konstruktywną 

dyskusję. 

 CS 

 K_01 

Nie potrafi 
pracować w grupie, 

uczestniczyć w 
podejmowaniu i 
realizacji zadań 

zespołu, 
komunikować się z 

otoczeniem, 
przekazując 

syntetyczne i 
klarowne 

komunikaty. 

Pracuje w grupie, 
ale niechętnie 
uczestniczy w 

podejmowaniu i 
realizacji zadań 

zespołu. 

Pracuje w grupie, 
chętnie uczestniczy 
w podejmowaniu i 

realizacji zadań 
zespołu. 

Pracuje w grupie, 
ale bardzo chętnie 

uczestniczy w 
podejmowaniu i 
realizacji zadań 
zespołu, potrafi 

komunikować się z 
otoczeniem, 
przekazując 

syntetyczne i 
klarowne 

komunikaty. 

Wyróżnia się na tle 
grupy. CS 

 
(1) wpisać symbol efektu kształcenia  



(2) wpisać np.: EU – egzamin ustny; EP – egzamin pisemny; T – test; P – prezentacja; PR – projekt; ES – esej; RE – 
referat, ARU – analiza rynku ubezpieczeń, itp.  

 

Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: ćwiczenia 

 1. Analiza przepisów dotyczących: 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, 
- zasad ustalania składek na ubezpieczenie 

społeczne, 
- zgłaszania do ubezpieczenia społecznego, 
- prowadzenia kont i rejestrów oraz zasad 

rozliczania składek i zasiłków w tym składek 
przekazywanych do OFE, 

- przepisów w zakresie ustalania prawa i wypłaty 
świadczeń emerytalno – rentowych, 

- zasiłków z ubezpieczenia społecznego i 
ubezpieczenia wypadkowego, 

- zasad podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
- przepisów Unii Europejskiej. 

2. Istota i rodzaje ubezpieczeń. Podstawowe pojęcia dot. 
ubezpieczeń. Funkcje ubezpieczeń. 

3. Ubezpieczenia społeczne i majątkowe.  
4. Pojęcie i charakter umowy ubezpieczenia. 
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia i powstanie 

odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. 
Obowiązki ubezpieczającego. Wygaśnięcie stosunku 
prawnego ubezpieczenia. 

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczenia. 
7. Ubezpieczenia biznesowe, ogniowe, kradzieżowe, 

transportowe, techniczne, ubezpieczenia casco, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
produkt, na życie. 

8. Podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową. 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, nadzór 
ubezpieczeniowy. 

9. Instytucje usługowe i współpracujące z rynkiem 
ubezpieczeniowym.  

10. Tendencje na europejskim rynku ubezpieczeniowym. 
Przegląd i charakterystyka zakładów ubezpieczeń w 
Polsce i Unii Europejskiej. 

11. Innowacyjne formy produktów ubezpieczeniowych 
oraz sposoby ich dystrybucji. 

 
 

Literatura podstawowa 1. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, Kucka E. (red.), Wyd. Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2009. 

2. Bac M., Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach: rozwiązania 
ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i 
Kierownictwa , Toruń 2009 

Literatura uzupełniająca  1. Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami, Stanisław Belniak, Maciej W. 
Wierzchowski, Wyd. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 
Tarnów 2004. 

2. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne: wybrane zagadnienia ekonomiczne, 
Sułkowska W. (red.), Oficyna Wolters Kluwer Bussiness, Warszawa 2011. 

 
 

Metody dydaktyczne 
Prezentacje, analiza wyników firm ubezpieczeniowych na podstawie danych KNF, studiowanie literatury, 

rozwiązywanie zadań i problemów. 

 



Nakład czasu pracy studenta w przeliczeniu na godziny i punkty ECTS  
Elementy składające się na pracę studenta Ilość godzin Ilość punktów ECTS 

Udział w wykładach    

Udział w ćwiczeniach  20 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów   

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  25 

Przygotowanie się do egzaminu 20 

Przygotowanie się do zaliczenia   

Przygotowanie eseju   

Przygotowanie prezentacji   

Przygotowanie referatu   

Przygotowanie projektu – analiza rynku ubezpieczeń 20 

Case study 15 

Suma 100 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


