
 

Uchwała nr 320/2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 3 lipca 2019 r. 

 

w sprawie: ustalenia programu studiów podyplomowych Ubezpieczenia i likwidacja szkód 

w rolnictwie 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się program studiów podyplomowych Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie 

stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

 

 

 

 

 R e k t o r  

 

 

  prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały 

nr 320/2019 Senatu UPP 

 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie 

prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 

 

Zakładane efekty uczenia się 

Symbole 

efektów 
Efekty uczenia się 

WIEDZA – absolwent zna i rozumie: 

ULP_W01 

elementy ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej obejmujące WPR UE, zarządzanie 

podmiotami w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej z uwzględnieniem 

zasad zrównoważonego rozwoju i zarządzania ryzykiem w rolnictwie oraz zasady 

szacowania szkód w sektorze rolnym i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 

(pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz sprzedaż polis) 

ULP_W02 zasady finansowania i zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw 

i gospodarstw rolnych, dokumentowania zdarzeń, prawne i ubezpieczeniowe aspekty 

funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie i metody szacowania szkód w sektorze 

rolnym 

ULP_W03 technologie i techniki produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz kierunki rozwoju 

rolnictwa 

ULP_W04 zasady przygotowania pracy końcowej, z uwzględnieniem utylitarnej wiedzy 

uzyskanej w trakcie zajęć terenowych  

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi: 

ULP_U01 

dokonać analizy sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej i prawnej podmiotu 

gospodarczego, procesów produkcyjnych w aspekcie minimalizacji ryzyk 

produkcyjnych i dochodowych powstałych wskutek szkód oraz ochrony 

ubezpieczeniowej 

ULP_U02 dokonać analizy ekonomiczno-technicznej metod, technik i technologii w produkcji 

rolniczej pod względem zagrożenia występowaniem szkód 

ULP_U03 przetworzyć, analizować i opracować materiały i informacje niezbędne do 

przygotowania pracy końcowej oraz zaprezentować uzyskane wyniki 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do: 

ULP_K01 
ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, w 

tym w obszarze działalności ubezpieczeniowej 

ULP_K02 wykorzystania nabytej wiedzy o zarządzaniu ryzykiem, ekonomicznej 

i technologicznej w rolnictwie na potrzeby społeczeństwa, w tym producentów i 

konsumentów 

ULP_K03 pełnienia funkcji operacyjnych i/lub kierowniczych w przedsiębiorstwach i 

instytucjach obsługi agrobiznesu w zakresie zarządzania i minimalizacji ryzyka w 

rolnictwie 

 



 

Wykaz przedmiotów 

 

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych Ubezpieczenia i likwidacja szkód 

w rolnictwie: 

1. Pozytywny wynik weryfikacji wiedzy i/lub umiejętności, 

2. Przygotowanie pracy końcowej – zakres tematyczny nawiązujący do zajęć 

dydaktycznych, 

3. Egzamin końcowy (obrona) – obejmujący tematykę pracy końcowej i zajęć 

dydaktycznych. 

Lp. Przedmiot Wykładowca 

1 Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Prof. dr hab. Walenty Poczta 

2 Technologie produkcji roślinnej w działalności rolniczej  Prof. dr hab. Tadeusz Michalski 

3 Technologie produkcji zwierzęcej w działalności rolniczej Prof. dr hab. Janusz Buczyński 

4 Ekonomika rolnictwa  Dr hab. Wawrzyniec Czubak 

5 Rachunkowość rolnicza Dr hab. Arkadiusz Sadowski 

6 Zarządzanie ryzykiem w systemie wsparcia publicznego UE Dr Paweł Siemiński 

7 Odmianoznawstwo i ocena odmian Dr Tomasz Lenartowicz;  

8 Wybrane zagadnienia kontroli fitosanitarnej Prof. dr hab. Marek Korbas;  

9 Wstęp do ubezpieczeń 
Dr Aldona Standar 

Dr Joanna Średzińska 

10 Wybrane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego 

Dr Damian Puślecki - Kierownik 

przedmiotu 

Dr Izabela Hasińska 

Dr Izabela Lipińska 

Mgr Agnieszka Bernardelli 

11 Prawne aspekty ubezpieczeń w sektorze rolnym 

Dr Izabela Lipińska - Kierownik 

przedmiotu 

Dr Damian Puślecki 

Dr Izabela Hasińska 

Mgr Agnieszka Bernardelli 

12 Rynek ubezpieczeń w sektorze rolnym 
Mgr Andrzej Janc 

13 Podstawy oceny ryzyka w sektorze rolnym 

14 Ubezpieczenia w sektorze rolnym Mgr Jacek Banasiak 

15 Ocena stanu upraw Dr Tomasz Lenartowicz 

16 
Likwidacja szkód spowodowanych przez niekorzystne 

warunki pogodowe 
Dr Bogdan Grzelak 

17 Likwidacja szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę Dr Tomasz Lenartowicz 

18 Likwidacja szkód antropogenicznych Dr Tomasz Lenartowicz  

19 Seminarium dyplomowe + praca końcowa Prof. dr hab. Walenty Poczta 


