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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu SYSTEM EMERYTALNY, PG_00058580

Kierunek studiów Analityka gospodarcza

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - licencjackie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Zarządzania i Ekonomii -> Katedra Przedsiębiorczości

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Anita Richert-Kaźmierska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 16
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

16 5.0 29.0 50

Cel przedmiotu Opisuje uwarunkowania i zasady tworzenia i funkcjonowania systemów emerytalnych oraz ich społeczno-
ekonomiczne konsekwencje.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] wykazuje się zdolnością 
do krytycznego i analitycznego 
myślenia oraz integruje wiedzę z 
wielu dyscyplin działając w sposób 
przedsiębiorczy

wykazuje się krytycznym 
podejściem do wyboru 
wiarygodnych źródeł pozyskiwania 
informacji z zakresu systemów 
emerytalnych

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U06] zdobywa nową wiedzę 
planując strategie uczenia się 
przez całe życie

zdobywa nową wiedzę z zakresu 
społeczno-ekonomicznych 
uwarunkowań rozwiązań 
stosowanych w systemach 
emerytalnych oraz ich 
konsekwencji

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu
Zmiany demograficzne  - czyli co się dzieje ze strukturą wieku ludności.
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje starzenia się ludności.
System zabezpieczenia społecznego: problemy definicyjne i działy zabezpieczenia społecznego.
Uwarunkowania konstruowania systemów zabezpieczenia społecznego.
Działania regulacyjne i redystrybucyjne państwa w systemie zabezpieczenia społecznego.
Systemy emerytalne katalog pojęć.
Przesłanki i cele reformy ubezpieczeń społecznych (emerytalnych) w Polsce oraz filozofia nowego systemu.
System emerytalny w Polsce.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Fundusz Rezerwy Demograficznej.
Prywatne ubezpieczenia emerytalne.
Ocena funkcjonowania I, II i III filara systemu ubezpieczeń emerytalnych.
System zaopatrzeniowy i rolniczy.
Systemy emerytalne w wybranych krajach.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zadania grupowe/indywidualne 50.0% 40.0%
zaliczenie pisemne 60.0% 40.0%
prezentacja 50.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
(2021). The 2021 Ageing Report. Economic &Budgetary Projections for 
the EU Member States (2019-2070). Institutional Paper 148. Brussels.
Uścińska, G. (2021). Prawo zabezpieczenia społecznego. Warszawa: 
C.H. Beck.
Szpor, G. (red.) (2016). System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia 
podstawowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
Góra, M. (2003). System emerytalny. Warszawa: PWE.

Uzupełniająca lista lektur
Rutecka, J. (red.) (2014). Dodatkowy System Emerytalny w Polsce 
diagnoza i rekomendacje zmian. Warszawa: Towarzystwo 
Ekonomistów Polskich.
(2021). Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Warszawa: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.
Jędrasik- Jankowska, I. (2013). Pojęcie i konstrukcje prawne 
ubezpieczenia społecznego. Warszawa.
Czasopisma: Polityka społeczna; Studia BAS Biura Analiz Sejmowych; 
Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Specyfika repartycyjnych i kapitałowych systemów emerytalnych.
W jaki sposób zmiany demograficzne XX i XXI wieku wpływają na organizację systemów emerytalnych?
Zmiany w polskim systemie emerytalnym w latach 1998-2022.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


