






Od czego zacząć? 
Matematyka: 

analiza, algebra

Rachunek 
prawdopodobieństwa: 

rozkłady 
prawdopodobieństwa, 

korelacje, procesy 
stochastyczne

Statystyka 
matematyczna: 

metody estymacji i 
wnioskowania, modele 

regresji

Programowanie: 

Excel, VBA, R, Python

Zajęcia specjalistyczne z 
nauk aktuarialnych i 

finansów

Metody data analytics i
machine learning: 

Statystyka opisowa, 
drzewa regresyjne i 
klasyfikacyjne, sieci 

neuronowe

Zdolności 
interpersonalne i 

umiejętności prezentacji

Ogólne informacje o 
rynku ubezpieczeniowym 

i produktach



Wprowadzenie do metod aktuarialnych – 18 ECTS

Koordynator: dr. hab. Agata Boratyńska, prof. SGH

Prerekwizyty: analiza matematyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, metody 

statystyczne I, rachunek prawdopodobieństwa

Matematyczne modele ryzyka i ich zastosowania (3 ECTS) lub             

Mathematical models of  risk and their applications (3 ECTS)

Rafał Łochowski lub

Łukasz Delong

Wstęp do statystyki aktuarialnej (3 ECTS) Marcin Szatkowski

Ubezpieczenia życiowe (3 ECTS) Arkadiusz Filip

Modele Markowa i analiza przeżyć w ubezpieczeniach (3 ECTS) Rafał Łochowski

Prawo ubezpieczeniowe (3 ECTS) Jerzy Wierzbicki

Teoretyczne podstawy rynków finansowych i ubezpieczeń (3 ECTS) Łukasz Delong



Metody aktuarialne – 18 (31) ECTS

Koordynator: dr. hab. Łukasz Delong, prof. SGH

Prerekwizyty: algebra i analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne, 

statystyka matematyczna I

Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka (6 ECTS) Agata Boratyńska

Techniki aktuarialne w ubezpieczeniach życiowych (6 ECTS) Arkadiusz Filip

Modelowanie aktuarialne (3 ECTS) Łukasz Delong

Modelowanie stochastyczne w finansach (3 ECTS) Łukasz Delong

Data science w naukach aktuarialnych (4 ECTS) Łukasz Delong

Techniki aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych (3 ECTS) Marcin Szatkowski

Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń (3 ECTS) Arkadiusz Filip

Rachunkowość w zakładzie ubezpieczeń (3 ECTS) Anna Karmańska



• Przedmioty Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka  i Techniki aktuarialne 

w ubezpieczeniach życiowych  stanowią przedmioty obowiązkowe na 

specjalności na studiach magisterskich,

• Pozostałe przedmioty stanowią przedmioty do wyboru, z których należy 

zrealizować minimum 6 ECTS, aby ukończyć specjalność,

• Student zainteresowany państwowymi egzaminami aktuarialnymi 

powinien zrealizować wszystkie przedmioty, co wyczerpie wymagane 31 

ECTS z puli przedmiotów do wyboru związanych z kierunkiem MIESI,

• Przedmioty do wyboru należy realizować po zaliczeniu przedmiotów 

obowiązkowych.



W Polsce zawód aktuariusza jest regulowany przez prawo 
(odpowiednie rozporządzenia MF)

Żeby zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, wymagane jest 
złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy 
KNF

Na dzień 25.04.2021 w rejestrze aktuariuszy znajduje się 416 osób



Państwowy egzamin aktuarialny składa się z 9 przedmiotów:

• Matematyka finansowa

• Matematyka ubezpieczeń na życie

• Matematyka ubezpieczeń majątkowych

• Prawdopodobieństwo i statystyka

• Modelowanie

• Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe

• Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń

• Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń

• Ekonomia



Studia licencjackie mają zainteresować studentów aktuariatem i 
przygotować do zajęć na studiach magisterskich

Zajęcia na studiach magisterskich, wraz z podstawami ze studiów 
licencjackich, mają pomóc studentowi w zdaniu państwowych 
egzaminów aktuarialnych i przygotować do pracy w zawodzie

Ograniczenie powtórzeń zagadnień ze studiów licencjackich na 
studiach magisterskich

Więcej samodzielnej nauki po stronie studenta w oparciu o materiały 
przygotowujące do egzaminu aktuarialnego

Rozwiązywanie zadań z egzaminów aktuarialnych w trakcie zajęć

Praktyczne case studies omawiane w trakcie zajęć

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych z 
międzynarodowym dorobkiem naukowym oraz aktuariuszy z 
wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Biogramy wykładowców dostępne są na stronie: 
www.biogram.sgh.waw.pl





https://actuary.org.pl/
https://actuary.eu/
https://www.actuaries.org/iaa
https://actuary.org.pl/
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/Aktuariusze_egzaminy/Informacje_dot_egzaminow
https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_ubezpieczeniowego/Rejestr_aktuariuszy
https://www.youtube.com/watch?v=IOxpSXqN4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=IOxpSXqN4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=lWGHXUIY0xA



