
AKADEMIA WSB 

WZ CIESZYN 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE 

Przedmiot: Zarządzanie ryzykiem 

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
16w/16ćw/10e    

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
12w/12ćw/10e    

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład, ćwiczenia, e-learning 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami identyfikacji ryzyka. 
Nabycie przez studentów umiejętności rozpoznania źródeł ryzyka. 
Poznanie przez studentów metod oceny ryzyka w ujęciu ilościowym i jakościowym. 
Nabycie umiejętności posługiwania się metodami zarzadzania ryzykiem, tworzenia planu i strategii 
ryzyka i dopasowywania do nich odpowiednich narzędzi. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

Z2_W09 P7S_WG zna terminologię związaną z ryzykiem w 

przedsiębiorstwie, 

Pisemne zaliczenie 

 

Z2_W09 P7S_WG zna narzędzia służące do identyfikacji i oceny ryzyka.  Pisemne zaliczenie 

Z2_W09 P7S_WG zna zasady gromadzenia danych i ich analizowania w celu 

wyznaczenia wielkości ryzyka 

Pisemne zaliczenie 

Z2_W09 P7S_WG posiada wiedzę pozwalającą na określenie źródeł i form 

ryzyka 

Pisemne zaliczenie 

UMIEJĘTNOŚCI 

Z2_U04 

Z2_U15 

P7S_UW potrafi przeprowadzić klasyfikacje ryzyka oraz opracować 

plan i strategie ryzyka 

Projekt zaliczeniowy, 

ćwiczenia grupowe, 

dyskusja w trakcie zajęć 

Z2_U04 

Z2_U02 

Z2_U15 

P7S_UW potrafi wyznaczyć poziom ryzyka metodami ilościowymi i 

jakościowymi 

Projekt zaliczeniowy, 

ćwiczenia grupowe, 

dyskusja w trakcie zajęć 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Z2_K04 

Z2_K05 

P7S_KO 

 

potrafi przeprowadzić ocenę ryzyka przedsięwzięcia 

gospodarczego działając w zespole 

ćwiczenia grupowe, 

dyskusja w trakcie zajęć 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

udział w wykładach/konwersatorium = 16 

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 8 

przygotowanie do wykładu/konwersatorium = 6 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 10 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 10 

zaliczenie/egzamin = 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach/konwersatorium = 12 

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu/konwersatorium = 10 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 10 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 10 

zaliczenie/egzamin = 2 



inne  (konsultacje) = 9 

RAZEM: 77 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

inne  (konsultacje) = 9 

RAZEM: 77 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 2 

WARUNKI WSTĘPNE 

 
Wiedza z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, podstawowa wiedza z zakresu finansów. 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

W formie bezpośredniej: 

• Rodzaje ryzyka 

• Metody identyfikacji ryzyka 

• Wartość narażona na ryzyko 

• Model ryzyka 

• Ilościowe metody oceny ryzyka 

• Metody jakościowe w ocenie ryzyka 

• Zabezpieczenia wewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem 

• Zabezpieczenia zewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem 
 

W formie e-learning:  
 

• Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe i plany 

kontynuacji biznesu.  

• Ryzyko w relacjach międzyorganizacyjnych. 

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Rodzaje zagrożeń systemu informacyjnego 

przedsiębiorstwa i ich potencjalne konsekwencje. 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• Jajuga Krzysztof (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2018. 

• Noga Marian, Noga Beniamin, Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji 

ekonomicznych przez organizacje, CEDEWU 2019. 

• Krawczyk Tomasz, Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach, CEDEWU 2018. 

• Radło Mariusz Jan, Risk management in integrated management systems, Warsaw School 

of Economics, Warszawa 2015. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA 

• Kaczmarek Tadeusz Teofil, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Difin 

2014. 

• Wieczorek-Kosmala Monika, Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie, CEDEWU 2017. 

• Woźniak Jacek, Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych, CEDEWU 2019. 

METODY NAUCZANIA 

 
W formie bezpośredniej: 

Wykład, ćwiczenia, prezentacje  
 

W formie e-learning:  

kurs przedmiotowy na platformie przeznaczonej do kształcenia zdalnego. Wprowadzenie do 

zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Realizacja ćwiczeń w konsultacji z 

prowadzącym. 

POMOCE NAUKOWE Rzutnik multimedialny, laptop, prezentacje multimedialne. 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

w ramach modułu 

zajęć) 

Projekt polegający na przeprowadzeniu oceny ryzyka wybranego przedsięwzięcia gospodarczego. 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

• Egzamin w formie testu zaliczeniowego.  

• Ocena projektu.  

• Ocena case study i zadań grupowych realizowanych w trakcie zajęć. 

 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/marian-noga
https://www.taniaksiazka.pl/autor/beniamin-noga


 


