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KIERUNEK

Turystyka i rekreacja

SPECJALNOŚĆ

Obsługa ruchu turystycznego

TRYB STUDIÓW

Stacjonarny / niestacjonarny

SEMESTR

II / I stopnia

Nazwa przedmiotu
Wymiar
godzinowy
poszczególnych form zajęć
ćwiczenia

Cele kształcenia:

Ubezpieczenia w turystyce

ORT_MKPR_S_12
ORT_MKPR_NST_12

Studia stacjonarne – 15 godz.
Studia niestacjonarne – 12 godz.
Studia stacjonarne – 15 godz.
Studia niestacjonarne – 12 godz.
- zapoznanie studenta z poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń społecznych z
wyraźnym pogłębieniem problematyki związanej z ubezpieczeniami w turystyce
w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i nieobowiązkowych.

Efekty kształcenia dla
przedmiotu

Numer

Efekty kształcenia,
student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

Odniesienie
efektów
kształcenia dla
programu

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
obszaru

W zakresie wiedzy
W01
W02

U01

Ma ogólną wiedzę związaną z problematyka ubezpieczeń
w turystyce w kontekście Turystyki i Rekreacji.
Zna i rozumie podstawową terminologię związaną z
ubezpieczeniami w turystyce.
W zakresie umiejętności
Potrafi korzystać z technik informatycznych w celu
pozyskiwania informacji z zakresu ubezpieczeń w
turystyce

K_W01

P6S_WG

K_W02

P6S_WG

K_U06

P6S_UW

U02

Potrafi komunikować z jednostką i grupą społeczną w
zakresie istotnych problemów z zakresu ubezpieczeń.

K_U11

P6S_UW

U03

Potrafi planować, projektować i realizować działania
związane z ubezpieczeniami.

K_U09

P6S_UU

K01

Rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie

K_K01

P6S_KK

W zakresie Kompetencji społecznych
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K02

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

K_K02

P6S_KK

K03

Potrafi odpowiednio wartościować zadania

K_K05

P6S_KK

Sposoby weryfikacji i oceny
uzyskanych efektów kształcenia
Forma oceny
Efekt kształcenia

Wykład z
dyskusją

ćwiczenia

Praca pisemna

Zaliczenie przedmiotu
/ Egzamin

W01

x

x

x

W02

x

x

x

U01

x

x

x

U02

x

x

x

U03

x

x

x

K01

x

x

K02

x

x

K03

x

x

Numer
treści

Treści kształcenia / programowe

1.

Podstawowe informacje z zakresu systemu ubezpieczeń w Polsce.

2.

Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych.

3.
4.
5.
6.
7.

Typy ubezpieczeń i umów prawnych w kontekście turystyki i rekreacji.
Ubezpieczenia obowiązkowe vs nieobowiązkowe.
Ubezpieczyciele – procedury działania
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w turystyce.
Odpowiedzialność prawna pilotów wycieczek i .
Odpowiedzialność organizatora usług turystycznych/turystyki, pośredników i
agentów turystycznych.

8.

Odniesienie
do efektów
kształcenia dla
przedmiotu
K_W01
K_W02
K_W07

K_U06
K_U11
K_U09
K_K01
K_K02
K_K05

Formy prowadzenia
zajęć
Efekt
kształcenia

W01-W02
U01-U03
K01-K03

Formy zajęć
ćwiczenia
x
x
x

__

___

__

__

__

__

Kryteria oceny
w odniesieniu do
poszczególnych efektów
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kształcenia

Efekt
kształce
nia
W01W02

U01U03

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Nie ma wystarczającej
wiedzy związanej z
problematyką
ubezpieczeń
społecznych.
Nie zna i nie rozumie
podstawowej
terminologii związanej
z jej tematem.
Nie zna i nie rozumie
podstawowych pojęć i
zasad z zakresu
ubezpieczeń w
turystyce.

Ma dostateczną wiedzę
związaną
z
problematyką
ubezpieczeń.
Zna
i
rozumie
dostatecznie
podstawową
terminologię związaną
z
problematyką
ubezpieczeń.
Zna i rozumie
dostatecznie dobrze
podstawowe pojęcia i
zasady działania z i
zasad z zakresu
ubezpieczeń w
turystyce.

Posiadł w dobrym
stopniu
wiedzę
związaną
z
problematyką
ubezpieczeń.
Zna i rozumie dobrze
podstawową
terminologię związaną
z
problematyką
ubezpieczeń.
Zna i rozumie dobrze
podstawowe pojęcia i
zasady działania z i
zasad z zakresu
ubezpieczeń w
turystyce.

Posiadł
w
bardzo
dobrym stopniu wiedzę
związaną
z
problematyką
ubezpieczeń.
Zna i rozumie dobrze
podstawową
terminologię związaną
z
problematyką
ubezpieczeń.
Zna i rozumie dobrze
podstawowe pojęcia i
zasady działania z i
zasad z zakresu
ubezpieczeń w
turystyce.

Potrafi w dostatecznym
stopniu korzystać z
technik
informatycznych w celu
pozyskiwania
informacji.
Posiada dostateczne
umiejętności
przygotowywania i
prezentowania w formie
ustnej, pisemnej i
elektronicznej wyników
własnych działań w
zakresie problematyki
ubezpieczeń.

Potrafi dobrze
korzystać z technik
informatycznych w
celu pozyskiwania
informacji.
Posiada dobre
umiejętności
przygotowywania i
prezentowania w
formie ustnej, pisemnej
i elektronicznej
wyników własnych
działań w zakresie
problematyki
ubezpieczeń.

Potrafi bardzo dobrze
korzystać z technik
informatycznych w
celu pozyskiwania
informacji.
Posiada bardzo dobre
umiejętności
przygotowywania i
prezentowania w
formie ustnej, pisemnej
i elektronicznej
wyników własnych
działań w zakresie
problematyki
ubezpieczeń.

Nie potrafi planować,
projektować i
realizować działań z
zakresu ubezpieczeń w
turystyce.

Potrafi w miarę dobrze
planować, projektować
i realizować działania z
zakresu ubezpieczeń.

Potrafi dobrze
planować, projektować
i realizować działania z
zakresu ubezpieczeń.

Potrafi bardzo dobrze
planować, projektować
i realizować działania z
zakresu ubezpieczeń.

Nie rozumie potrzeby
uczenia się przez całe
życie.
Nie ma świadomości
poziomu swojej
wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, nie wie
kiedy zwrócić się do
ekspertów.
Nie potrafi

Rozumie potrzebę
uczenia się przez całe
życie.
Ma świadomość
poziomu swojej
wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy
zwrócić się do
ekspertów.

Rozumie potrzebę
uczenia się przez całe
życie.
Ma świadomość
poziomu swojej
wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy
zwrócić się do
ekspertów.

Rozumie bardzo
dobrze potrzebę
uczenia się przez całe
życie.
Ma świadomość
poziomu swojej
wiedzy, umiejętności i
ograniczeń, wie kiedy
zwrócić się do

Nie potrafi korzystać z
technik
informatycznych w celu
pozyskiwania
informacji.
Nie posiada
umiejętności
przygotowywania i
prezentowania w formie
ustnej, pisemnej i
elektronicznej wyników
własnych działań w
zakresie w zakresie
zgłębiania problematyki
ubezpieczeń.
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K01K03

odpowiednio
wartościować zadań.

Liczba punktów ECTS
wraz z ich wyliczeniem
dla studiów
stacjonarnych

Potrafi odpowiednio
wartościować zadania.

Potrafi odpowiednio
wartościować zadania.

ekspertów.
Potrafi odpowiednio
wartościować zadania.

2 punkty ECTS
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
- udział w zajęciach 15 godz
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
+ 35 godz.

.

Łączny nakład pracy studenta
50 godz.
Liczba punktów ECTS
2 punkty ECTS
wraz z ich wyliczeniem
Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:
dla studiów
- udział w zajęciach 8 godz
niestacjonarnych
- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i obecność na zaliczeniu:
10 godz. + 2 godz. = 12 godz
+ 38 godz.
Łączny nakład pracy studenta
50 godz.
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