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Studium podyplomowe
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE W ASPEKCIE UBEZPIECZENIOWYM

Podnosimy kompetencje zarządzających
ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Dzielimy się nowoczesną wiedzą
w zakresie ubezpieczeń.

PZU LAB SA i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zapraszają
na studium podyplomowe: Zarządzanie ryzykiem
w przedsiębiorstwie w aspekcie ubezpieczeniowym.
Dzięki naszemu studium dołączysz do zespołu
fachowców w dziedzinie oceny ryzyka. Pomożemy Ci:
• zdobyć kompleksową wiedzę, która pomoże Ci podejmować
optymalne decyzje ubezpieczeniowe w warunkach ryzyka,
• poznać zaawansowane programy ubezpieczeniowe (case
studies),
• nabyć kompetencje i narzędzia, które pozwolą Ci doradzać
w zakresie kontroli ryzyka.
Ucz się od najlepszych w branży! Zostań słuchaczem
wybitnych fachowców, którzy łączą teorię z praktyką
i pracują na styku świata nauki, biznesu, instytucji i biur
inżynieryjnych.

Ramowy program studium:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uwarunkowania prawne rynku ubezpieczeniowego w Polsce,
underwriting,
reasekuracja,
zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym,
zarządzanie projektami i zespołem,
zarządzanie flotą pojazdów,
mechanizmy powstawania zdarzeń szkodowych w przemyśle,
metody dochodzenia przyczyn wypadków w przemyśle,
budowanie kultury przedsiębiorstwa,
zagrożenia naturalne i cybernetyczne,
innowacje w ubezpieczeniach,
rozumienie kultury organizacyjnej i kultura biznesu,
diagnozowanie potrzeb klienta i efektywna komunikacja.

Studium dedykowane jest dla:
•
•
•
•
•
•

brokerów,
agentów ubezpieczeniowych,
osoby zarządzające ryzykiem,
studentów,
adeptów sztuki ubezpieczeniowej,
a także wszystkich, którzy chcą poszerzyć
swoją wiedzę o ubezpieczeniach i zarządzaniu
ryzykiem.

Po zakończeniu studium otrzymasz:

Na studium możesz zapisać się
za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego
na stronie pzu.pl/lab.
Szczegółowych informacji o studium udzielają:
Szymon Kobiałka – Kierownik studium: skobialka@pzu.pl,
Marek Kuczyński – Zastępca Kierownika studium:
mkuczynski@pzu.pl,

• certyfikat PZU LAB SA,
• świadectwo ukończenia studium wydane przez
Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej
zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie
wyższym.

Beata Gliszczyńska – Menadżer ds. Rozwoju Współpracy
z Przemysłem, bgliszczynska@pzu.pl

Informacje organizacyjne:

Patronat medialny:

Sekretariat Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej:
ul. Koszykowa 79, Warszawa, mba.rekrutacja@biznes.edu.pl

• kameralne grono słuchaczy,
• tylko jeden semestr zajęć – od września
do lutego,
• sześć dwudniowych spotkań (piątek i sobota),
• dogodna lokalizacja – Szkoła Biznesu
Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79
w Warszawie.

PZU LAB SA to spółka Grupy PZU. Zajmujemy się doradztwem w zakresie oceny i optymalizacji ryzyka w przemyśle.
Współpracujemy z ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi czy biurami inżynierskimi w ramach grup partnerskich
oraz rad naukowych.

801 102 102
Opłata zgodna z taryfą operatora

pzu.pl/lab

