
1 
 

Studia podyplomowe 

 

Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach  

- z programowaniem i analizą danych 

 

Przedmioty 

 Instrumenty finansowe (24 godziny) 

 Notowania i wycena instrumentów finansowych (6 godzin) 

 Metody probabilistyczne  w  analizie  ryzyka  z  pakietem  R (24 godziny) 

 Analiza ryzyka w finansach i ubezpieczeniach (24 godziny) 

 Elementy inżynierii oprogramowania (10 godzin) 

 Projektowanie baz danych. Język SQL (20 godzin) 

 Programowanie w języku Python (38 godzin) 

 Przetwarzanie danych w języku Java (30 godzin) 

 Ubezpieczenia na życie i majątkowe (20 godzin) 

 Komunikacja interpersonalna (4 godziny) 

Instrumenty finansowe 

Moduł ten, pokrywa w dużej części wymagania dotyczące wiedzy z zakresu instrumentów 

finansowych, niezbędnej do zdania międzynarodowego egzaminu PRM ( Professional Risk 

Manager). Jest efektem kilkuletniej współpracy z firmą Misys.  

Treści programowe: 

1. Stopy procentowe. Stopy forward. Metoda bootstrapowa tworzenia krzywych stóp 

procentowych. 

2.  Analiza obligacji:   duration  i  convexity. 

3.  Kontrakty   futures i  forward,  w szczególności kontrakty FRA ( Forward Rate 

Agreements).  

4. Transakcje walutowe. 

5. Kredyty i depozyty. Kontrakty wymiany ( swapy) w tym  IRS, CIRS.  

6. Strategie inwestowania z użyciem opcji. 

7. Model dyskretny i ciągły wyceny opcji europejskich. Opcje amerykańskie. 

8. Egzotyczne instrumenty pochodne w tym opcje barierowe, lookback, cap, floor, 

swaption. 

Notowania i wycena instrumentów finansowych 

W trakcie zajęć Słuchacze poznają sposoby i metody wyceny różnych instrumentów 

finansowych oraz zasady działania rynków kapitałowych. Opracowywane zagadnienia mają 
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za zadanie pokazać złożoność procesu zawierania transakcji na realnych instrumentach 

finansowych oraz kroki niezbędne do podjęcia w celu wdrożenia zadanej strategii 

inwestycyjnej.  

 

Treści programowe: 

 

1. Rynki kapitałowe  i zasady notowania instrumentów finansowych 

a. Stopy procentowe ( WSE, OTC )  

b. Obligacje ( Catalyst, IG, HY)  

c. Akcje ( WSE, NYSE, NASDAQ ) 

d. Waluty ( WSE, OTC)  

e. Instrumenty pochodne –  kontrakty terminowe i opcje ( WSE, OTC )  

2. Podstawowe sposoby wyceny aktywów na rynkach kapitałowych (akcje – wyceny 

mnożnikowe, obligacje – rentowność  YTM, waluta – APT, stopy procentowe – 

FRA vs. Market expectations  ). 

3. CDSy, produkty strukturyzowane . 

4. Konstrukcja i wycena opcyjnych instrumentów finansowych . 

Metody probabilistyczne  w  analizie  ryzyka  z  pakietem  R 

Na zajęciach omówione będą  rozkłady probabilistyczne, które wykorzystywane są w opisie 

danych finansowych i ubezpieczeniowych, w szczególności rozkłady  pozwalające 

modelować  zdarzenia ekstremalne.  Słuchacze korzystając z bibliotek pakietu R,  

przeprowadzą statystyczne  analizy szeregów czasowych oraz analizy wielowymiarowe z 

wykorzystaniem kopuł. 

 

Treści programowe: 

 

1. Podstawowe rozkłady użyteczne w finansach i ubezpieczeniach. Generowanie 

próbek z tych rozkładów w pakiecie statystycznym R. Analiza zbieżności do 

uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych (GEV -  generalized extreme value 

distribution). Uogólniony rozkład Pareto (GPD -  generalized Pareto distribution). 

2. Kwantyl rozkładu. Analiza rozkładu z wykorzystaniem wykresu  quntile-quantile  

oraz wybrane testy statystyczne pozwalające weryfikować postawioną na 

podstawie wykresu hipotezę. 

3. Wprowadzenie do procesów ARMA i GARCH. Dopasowanie do danych z 

pakietem R. 

4. Próby z rozkładów wielowymiarowych. Badanie zależności za pomocą kopuł. 

Dopasowanie do danych z pakietem statystycznym R. 

Analiza ryzyka w finansach i ubezpieczeniach 

Instytucje nadzoru finansowego wymagają od firm ubezpieczeniowych, banków analiz ryzyka 

z wykorzystaniem miar i narzędzi, które w jak najbardziej wiarygodny sposób to ryzyko  

oceniają/prognozują.  Kurs ten odpowiada na stawiane wymagania.  Słuchacze przeprowadzą 
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analizę ryzyka portfeli finansowych wykorzystując miary ryzyka, takie jak  VaR (Valu-at-

Risk) oraz ES (Expected shortfall). Wykorzystane zostaną  najnowsze metody estymacji tych 

miar oraz przeprowadzone testy wskazujące, która z metod  najlepiej odzwierciedla zmiany 

wartości portfela w czasie. Wszystkie obliczenia przeprowadzone będą z wykorzystaniem 

bibliotek pakietu  R. 

 Treści programowe: 

1. Ocena ryzyka portfeli finansowych z wykorzystaniem miar: VaR ( Value-at-Risk) i ES 

( Expected shortfall). 

2. Oszacowanie VaR i ES  dla konkretnych portfeli, korzystając z pakietu R 

a. metodą historyczną,  wariancji-kowariancji,  

b. korzystając z rozkładu zdarzeń ekstremalnych (metoda maksimów    blokowych), 

c.  wykorzystując uogólniony rozkład Pareto do modelowania ogona rozkładu  

portfela (metoda przekroczeń ponad       próg), 

d. korzystając z estymatora Hilla, 

e. metodami Monte Carlo wykorzystując procesy GARCH, kopuły oraz uogólniony 

rozkład Pareto. 

3. Ocena powyższych metod estymacji poprzez przeprowadzenie analiz  backtesting. 

 

Elementy inżynierii oprogramowania 

 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu modelowania systemów informatycznych z 

wykorzystaniem notacji UML. Zostaną wprowadzone wszystkie podstawowe diagramy i 

elementy notacji UML z dużym naciskiem na jej praktyczne zastosowanie: analiza wymagań, 

przypadki użycia, tworzenie modelu analitycznego oraz projektowanie architektury systemu.  

Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do UML: podstawowe elementy UML. Przegląd diagramów z 

UML 2.x. Diagram a model UML. Zastosowania UML. 

2. Metodyki wytwarzania oprogramowania a UML: metodyka kaskadowa, Agile 

Scrum, Rational Unified Process (RUP), Extreme Programming (XP). 

3. Model przypadków użycia (use case model). Analiza przypadków użycia. Diagram 

przypadków użycia (use case diagram). 

4. Model architektoniczny w UML: czym jest architektura systemu. Cele tworzenia 

architektury systemu. Diagram komponentów (component diagram). Diagram 

wdrożenia (deployment diagram). Diagram pakietów (package diagram). 

5. Modelowanie procesów i algorytmów (diagram aktywności). 

6. Statyczne aspekty modelu projektowego. Diagram klas (class diagram). Diagram 

obiektów (object diagram). Diagram struktur połączonych (composite structure 

diagram). 

7. Dynamiczny model projektowy: diagram komunikacji (communication diagram). 

Diagram sekwencji (sequence diagram). Diagram maszyny stanowej (state 

machine diagram). 
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Projektowanie baz danych. Język SQL 

W trakcie zajęć Słuchacze zapoznają się  z systemem relacyjnej bazy danych oraz z językiem 

SQL, będącym standardem w systemach bazodanowych. Zostaną też przygotowani do 

projektowania i wykonania własnego projektu bazy danych.  

Treści programowe: 

1. Projektowanie baz danych – budowa diagramów ERD. 

2. Normalizacja baz danych – 1NF, 2NF, 3NF. 

3. Język SQL  

a. język DDL – język definiowania danych, 

b. język DML – język operowania na danych. 

4. Bezpieczeństwo baz danych i zjawiska niepożądane. 

Tematyka projektów baz danych będzie dotyczyła branży finansowej oraz ubezpieczeniowej.  

Programowanie w języku Python 

W trakcie kursu  Słuchacze zapoznają  się z podstawowymi konstrukcjami 

programistycznymi dostępnymi w językach skryptowych, na przykładzie języka Python. 

Treści programowe: 

 

1. Wprowadzenie do Pythona 

- struktury danych, 

- podstawowe komendy, 

- definiowanie funkcji i modułów. 

2. Podstawy programowania obiektowego. 

3. Korzystanie ze źródeł danych 

- obsługa plików tekstowych, 

- czytanie z i pisanie do arkuszy kalkulacyjnych, 

- obsługa baz danych. 

4. Przetwarzanie danych 

- biblioteki SciPy oraz Matplotlib. 

 

Przetwarzanie danych w języku Java 

Głównym celem  kursu jest zapoznanie Słuchaczy z językiem programowania Java, przy 

wykorzystaniu zasad projektowania obiektowego w stopniu umożliwiającym pozyskiwanie 

danych z bazy relacyjnej oraz ich przetwarzanie, przy użyciu zewnętrznych bibliotek. 

Dodatkowo omówione zostaną współczesne narzędzia wytwarzania oraz automatycznego 

testowania oprogramowania. 

Treści programowe: 



5 
 

1. Zasady i podstawowe pojęcia programowania obiektowego. 

2. Zintegrowane środowisko programistyczne oraz narzędzia wytwarzania 

oprogramowania. 

3. Podstawy oraz budowanie programów w języku Java.  

4. Podstawy testowanie automatycznego. 

5. Praca z bazami danych – standard JDBC. 

6. Przetwarzanie danych, praca z bibliotekami zewnętrznymi. 

Ubezpieczenia na życie i majątkowe 

 Celem przedmiotu jest  zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń na 

życie i majątkowych w tym podstawami kalkulacji składek netto i rezerw, wykorzystując 

miedzy innymi tablice życia. 

Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do ubezpieczeń w tym: podział na ubezpieczenia życiowe i 

majątkowe, ubezpieczenia z rachunkiem inwestycyjnym,  reasekuracja czynna i 

bierna, koasekuracja.  

2. Ubezpieczenia komunikacyjne. 

3. Tablice życia. Estymacja funkcji przeżycia, na podstawie bieżących tablic życia.   

Kalkulacja składki netto w  ubezpieczeniach życiowych. 

4.  Kalkulacja składki netto w  ubezpieczeniach majątkowych.  

5.  Rezerwy życiowe i majątkowe, metody ich tworzenia i wyliczania w tym metoda  

IBNR , RBNP. 

Komunikacja interpersonalna 

Słuchacze w trakcie zajęć zapoznają się z najważniejszymi zasadami pracy z 

klientem/odbiorcą wyników pracy. Celem kursu jest  zwiększenie kompetencji 

interpersonalnych, które są niezbędne do efektywnego funkcjonowania w każdym rodzaju 

pracy. W założeniu zajęcia polegają na uczeniu się przez własne doświadczenie i 

zaangażowanie, co pozwala na zwiększenie własnych kompetencji, ale także lepsze 

zrozumienie własnych możliwości. 

Treści programowe: 

1. Elementy procesu komunikacji. 

2. Zrozumienie potrzeb klienta/odbiorcy wyników pracy.   

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna (dekodowanie, spójność).  

4. Aktywne słuchanie i reagowanie na komunikaty. 

5. Zniekształcenia procesu komunikacji. 

6. Ujawnianie siebie, style ekspresji. 


