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Podstawa prawna 

➢ § 79 pkt. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

➢ Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

(Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 25kwietnia 2017 r.) 

➢ Uchwała Nr 27/2016 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki  z dnia 

18 października  2016 r. w sprawie opinii o utworzenie  studiów podyplomowych 

➢  Uchwała Nr 80/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,  z dnia 

25 października 2016 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Informatyki Studiów Podyplomowych 

➢ Uchwała Nr 152/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki   

z dnia 12 grudnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Studiów Podyplomowych 

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz dostosowania efektów kształcenia do Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016r.)  
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 Cel studiów 

 

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie przez uczestników studiów wiedzy 

bądź pogłębienie wiedzy dotyczącej  matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń 

życiowych w tym osobowych (life insurance), matematyki ubezpieczeń majątkowych (non 

life insurance), teorii ryzyka, teorii ruiny, rachunkowości bankowej, rachunkowości 

ubezpieczeniowej i wyceny ryzyka. Celem jest również poznanie niezbędnych umiejętności 

matematycznych i informatycznych powiązanych z tematyką studiów (modelowanie 

matematyczne, wycena ryzyka, bazy danych) i wykorzystywanych do opanowania wiedzy 

finansowej i ubezpieczeniowej. Ponadto, celem studiów podyplomowych jest poznanie przez 

uczestników studiów podstaw aktuariatu. 

  

 Adresaci 

 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia 

kierunków matematycznych, informatycznych, ekonomicznych i politechnicznych.  
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 Charakterystyka studiów 

 

Łączna liczba godzin dla jednego słuchacza: 340  

w tym: 

➢ liczba godz. zajęć teoretycznych (wykłady.)  – 140 

➢ liczba godzin zajęć praktycznych – 185 

w tym: 

• konwersatoria– 125,  

• laboratorium komputerowe – 60 

• seminarium dyplomowe – 15 

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia studiów 

➢ Rozpoczęcie – październik/luty   

➢ Zakończenie – czerwiec/luty. 

Zasady zaliczenia studiów 

➢ Aktywne uczestniczenie w zajęciach 

➢ Pozytywne oceny z zaliczeń i egzaminów z przedmiotów kształcenia 

➢ Obrona pracy dyplomowej 

Miejsce lokalizacji zajęć 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28 
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 Plan studiów 

 

Lp. Przedmioty 

Liczba godz. 
Forma 

zaliczeniowa 

Łączna 

liczba 

godz. 

Punkty 

ECTS W K L/S 

1 Wstęp do ubezpieczeń 15W - - E 15 2 

2 Matematyka Bankowa 15W 15K - ZO 30 5 

3 Analiza Matematyczna 15W 15K - E 30 5 

4 Rachunek Prawdopodobieństwa 15W 15K - E 30 5 

5 Statystyka matematyczna 15W 15K - E 30 5 

6 Oprogramowanie Księgowe 

i Bankowe 

- - 20L/- ZO 20 4 

7 Wstęp do Bazy Danych - - 20L/- ZO 20 4 

8 Matematyka Ubezpieczeń na Życie  15W 15K -/- E 30 5 

9 Ubezpieczenia Majątkowe i Teoria 

Ryzyka 

20W 20K -/- E 40 6 

10 Rachunek Efektywności Projektów 

Inwestycyjnych  

15W 15K -/- E 30 3 

11 Wycena w Dyskretnych Modelach Rynku 15W 15K  ZO 30 3 

12 Oprogramowanie Statystyczne - - 20L/- ZO 20 3 

13 Seminarium dyplomowe - - -/15S E 15 10 

Łącznie 140 125 
60 

/15 
 340 60 

 

Oznaczenia:  

W – wykład;  

K – konwersatorium;  

L – Laboratorium komputerowe;  

S – Seminarium;  

E – egzamin;  

ZO – zaliczenie z oceną. 
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 Program studiów 

 

Wymagania wstępne: 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia kierunków 

matematycznych, informatycznych, ekonomicznych i politechnicznych.  

 

Kwalifikacje: 

 Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie i opanuje wiedzę dotyczącą 

matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeń życiowych w tym osobowych (life 

insurance), matematyki ubezpieczeń majątkowych (non life insurance), teorii ryzyka, teorii 

ruiny, rachunkowości bankowej, rachunkowości ubezpieczeniowej i wyceny ryzyka. 

Absolwent pozna również niezbędne umiejętności matematyczne i informatyczne powiązane 

z tematyką studiów (modelowanie matematyczne, wycena ryzyka, bazy danych) i 

wykorzystywane do opanowania wiedzy. Absolwent pozna także podstawy aktuariatu.  

 

Praca: 

Podstawowymi miejscami pracy absolwenta będą różnego rodzaju instytucje finansowe 

i ubezpieczeniowe.  
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Efekty kształcenia: 

Efekty kształcenia Studiów Podyplomowych Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 

uwzględniające uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-7 określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 

4– poziomy 6-8  Student, który ukończył studia zrealizował następujące efekty kształcenia 

 

Kody efektów 

kształcenia dla 

studiów 

podyplomowych 

Matematyka 

bankowa i 

ubezpieczeniowa 

Efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych Matematyka bankowa i 

ubezpieczeniowa w zakresie: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

obszaru nauk 

ścisłych 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie  

W1 

Zna podstawy teorii ryzyka i teorii ruiny, potrafi przewidzieć następstwa 

przyczynowo skutkowe pomiędzy pojęciami matematyki bankowej jak i 

matematyki ubezpieczeniowej,  potrafi je wyjaśniać jak również  rozumie 

ograniczenia wynikające z przyjętych założeń 

P6S_WG  

W2 
Zna podstawowe pojęcia związane z bankowością i rynkiem 

ubezpieczeniowym, rozróżnia podstawowe typy produktów finansowych i 

ubezpieczeniowych 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6S_WK 

W3 Podsiada ogólną wiedzę informatyczną przydatną w operacjach bankowych 

i ubezpieczeniowych 

P6S_WK 

P6S_WG 
P6S_WK 

W4 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy P6S_WG P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi  

U1 Potrafi  stosować metody matematyczne i informatyczne do oceny ryzyka 

występującego w problemach finansowych i ubezpieczeniowych 
P6S_UW P6S_UW 

U2 Potrafi ocenić i dokonać wyboru odpowiednich produktów finansowych i 

ubezpieczeniowych w zależności od potrzeb klienta 
P6S_UW P6S_UW 

U3 Potrafi stosować wybrane narzędzia informatyczne w działalności 

bankowej i ubezpieczeniowej 
P6S_UW P6S_UW 

U4 Potrafi sporządzać umowy i zestawienia dotyczące produktów bankowych 

i ubezpieczeniowych 
P6S_UW P6S_UW 

U5 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
P6S_UK  

U6 Potrafi współdziałać i pracować w grupie i doceniać inicjatywy w zakresie 

jej organizacji 
P6S_UO  

KOMPETENCJE: absolwent jest gotów do  

K1 Potrafi dokonywać optymalnych wyborów przy podejmowaniu decyzji P6S_KR  

K2 Rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i ubezpieczeń P6S_KO  

P6S_WG - Zakres i głębia 

P6S_WK - Kontekst/uwarunkowania skutki 

P6S_UW - Wykorzystywanie wiedzy/rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym 

  i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_UO - Organizacja pracy/planowanie i praca zespołowa 

P6S_UU - Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

P6S_UK - Komunikowanie się/odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym  

 i posługiwanie się językiem obcym 

P6S_KK - Oceny/krytyczne podejście 

P6S_KO - Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
 

  




