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Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Metody aktuarialne

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Actuarial Methods

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
6

Semestry

2

3

WIiT MS pIS D11 21/22

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

6

30

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zaznajomienie z elementami modelu demograficznego, z podstawowymi rodzajami polis ubezpieczeniowych
na życie i metodą kalkulacji składek jednorazowych.
Cel 2 Zaznajomienie z podstawowymi rodzajami rent życiowych i metodą kalkulacji składek jednorazowych.
Cel 3 Zaznajomienie z metodami funkcji komutacyjnych w kalkulacji składek ubezpieczeniowych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Rachunek prawdopodobieństwa.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna postać matematycznych modeli wartości obecnej świadczeń z podstawowych polis ubezpieczeniowych.
EK2 Umiejętności Student potrafi obliczyć przeciętny czas dalszego trwania życia.
EK3 Umiejętności Student potrafi obliczyć składki netto za polisy ubezpieczeniowe na życie i za renty życiowe.
EK4 Umiejętności Student stosuje tablice trwania życia w obliczaniu składek ubezpieczeniowych.
EK5 Kompetencje społeczne Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia
umiejętności z zakresu metod aktuarialnych.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Funkcja przeżycia i prawdopodobieństwo przeżycia. Dalsze życie noworodka
i x-latka. Natężenie wymierania.

4

W2

Tablice trwania życia i ich parametry. Przeciętne dalsze trwanie życia.

2

W3

Modele dla niepełnych lat życia: model jednostajnego rozkładu śmierci, model
stałego natężenia wymierania, model Balducciego. Analityczne prawa umieralności
populacji: de Moivrea, Gompertza, Makehama, Weibulla.

4

W4

Podstawowe rodzaje polis ubezpieczeniowych ze świadczeniem płatnym na koniec
roku śmierci: wartość aktuarialna i wariancja świadczenia.

6

W5

Podstawowe rodzaje polis ubezpieczeniowych ze świadczeniem płatnym w chwili
śmierci: wartość aktuarialna i wariancja świadczenia.

4

W6

Polisy ubezpieczeniowe ze świadczeniem wypłacanym na koniec miesiąca śmierci.

2

W7

Podstawowe rodzaje rent życiowych.

4

W8

Funkcje komutacyjne w rachunku składek ubezpieczeniowych.

4

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Obliczanie prawdopodobieństw przeżycia i natężenia wymierania.
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godzin
3
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C2

Obliczanie przeciętnego dalszego czasu trwania życia. Wyznaczanie parametrów
aktuarialnych w modelach dla niepełnych lat życia.

4

C3

Obliczanie parametrów aktuarialnych z wykorzystaniem analitycznych praw
umieralności populacji.

4

C4

Obliczanie składek jednorazowych za typowe polisy ubezpieczeniowe ze
świadczeniem płatnym na koniec roku śmierci.

5

C5

Sprawdzian 1.

2

C6

Obliczanie składek jednorazowych za typowe polisy ubezpieczeniowe ze
świadczeniem płatnym w chwili śmierci.

4

C7

Obliczanie składek jednorazowych za typowe renty życiowe płatne z góry lub
z dołu w odstępach rocznych lub częstszych.

4

C8

Obliczanie składek jednorazowych za typowe renty życiowe ciągłe.

2

C9

Sprawdzian 2.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych)
N2 Zadania tablicowe (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi
teleinformatycznych)
N3 Konsultacje (w przypadku realizacji zajęć w trybie zdalnym z wykorzystaniem stosownych narzędzi teleinformatycznych)
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

7

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

50

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Dwa sprawdziany z ćwiczeń.
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Do oceny końcowej K z przedmiotu brana jest pod uwagę średnia ważona W oceny z ćwiczeń OC i oceny z testu
OT według wzoru W=0.65*OC+0.35*OT. Jeśli W<3, to K=2. Jeśli W należy do przedziału [3,3.25), to K=3.
Jeśli W należy do przedziału [3.25,3.75), to K=3.5. Jeśli W należy do przedziału [3.75,4.25), to K=4. Jeśli
W należy do przedziału [4.25,4.75), to K=4.5. Jeśli W należy do przedziału [4.75,5], to K=5.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie spełnia warunków określonych dla oceny 3.0.

Na ocenę 3.0

Zna postacie matematycznych modeli wartości obecnej świadczeń dla niektórych
polis ubezpieczeniowych
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Na ocenę 3.5

Zna postacie matematycznych modeli wartości obecnej świadczeń dla niektórych
polis ubezpieczeniowych i zna ich interpretację graficzną.

Na ocenę 4.0

Zna omówione postacie matematycznych modeli wartości obecnej świadczeń dla
niektórych polis ubezpieczeniowych i potrafi uzasadnić niektóre z nich.

Na ocenę 4.5

Zna omówione postacie matematycznych modeli wartości obecnej świadczeń dla
niektórych polis ubezpieczeniowych i potrafi uzasadnić niektóre z nich podając
dodatkowo interpretację graficzną.

Na ocenę 5.0

Zna i potrafi uzasadnić omówione postacie matematycznych modeli wartości
obecnej świadczeń dla polis ubezpieczeniowych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie spełnia warunków określonych dla oceny 3.0.

Na ocenę 3.0

Potrafi dobrać właściwy wzór do rozważanego problemu i rozpocząć obliczenia.

Na ocenę 3.5

Potrafi dobrać właściwy wzór do rozważanego problemu i wykonać niektóre
obliczenia.

Na ocenę 4.0

Potrafi dobrać właściwy wzór do rozważanego problemu i wykonać poprawnie
większość obliczeń.

Na ocenę 4.5

Potrafi dobrać właściwy wzór do rozważanego problemu i wykonać poprawnie
prawie wszystkie obliczenia.

Na ocenę 5.0

Potrafi dobrać właściwy wzór do rozważanego problemu i wykonać poprawnie
wszystkie obliczenia.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie spełnia warunków określonych dla oceny 3.0.

Na ocenę 3.0

Potrafi dobrać odpowiedni wzór do szukanej składki i rozpocząć obliczenia.

Na ocenę 3.5

Potrafi dobrać odpowiedni wzór do szukanej składki i wykonać niektóre
obliczenia.

Na ocenę 4.0

Potrafi dobrać odpowiedni wzór do szukanej składki i wykonać poprawnie część
obliczeń.

Na ocenę 4.5

Potrafi dobrać odpowiedni wzór do szukanej składki i wykonać poprawnie prawie
wszystkie obliczenia.

Na ocenę 5.0

Potrafi dobrać odpowiedni wzór do szukanej składki i wykonać poprawnie
wszystkie obliczenia.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie spełnia warunków określonych dla oceny 3.0.

Na ocenę 3.0

Potrafi dobrać właściwy wzór z funkcjami komutacyjnymi do rozważanego
problemu.
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Na ocenę 3.5

Potrafi dobrać właściwy wzór z funkcjami komutacyjnymi do rozważanego
problemu i rozpocząć obliczenia.

Na ocenę 4.0

Potrafi dobrać właściwy wzór z funkcjami komutacyjnymi do rozważanego
problemu i wykonać poprawnie część obliczeń.

Na ocenę 4.5

Potrafi dobrać właściwy wzór z funkcjami komutacyjnymi do rozważanego
problemu i wykonać poprawnie prawie wszystkie obliczenia.

Na ocenę 5.0

Potrafi dobrać właściwy wzór z funkcjami komutacyjnymi do rozważanego
problemu i wykonać poprawnie wszystkie obliczenia.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie spełnia warunków określonych dla oceny 3.0.

Na ocenę 3.0

Uzyskał w trakcie semestru jeden punkt za aktywność.

Na ocenę 3.5

Uzyskał w trakcie semestru dwa punkty za aktywność.

Na ocenę 4.0

Uzyskał w trakcie semestru trzy punkty za aktywność.

Na ocenę 4.5

Uzyskał w trakcie semestru cztery punkty za aktywność.

Na ocenę 5.0

Uzyskał w trakcie semestru co najmniej pięć punktów za aktywność.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01 K_W04
K_W26

Cel 1

W4 W5 W6 C4
C6

N1 N2

F1 P1

EK2

K_U01 K_U10

Cel 1

W1 W2 W3 C1
C2 C3

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K_U01 K_U10

Cel 1 Cel 2

W4 W5 W6 W7
C4 C6 C7 C8

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K_U01 K_U14

Cel 3

W2 W3 W8

N1 N2 N3

F1 P1

EK5

K_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3

C5 C9

N2

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] M. Skałba — Ubezpieczenia na życie, Warszawa, 2003, WNT
[2 ] B. Błaszczyszyn, T. Rolski — Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, Warszawa, 2004, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Marek Malinowski (kontakt: mmalinowski@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Marek Malinowski (kontakt: mmalinowski@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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