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WYKŁAD
Istota i definicje ubezpieczenia, podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Rola, funkcje i zasady
stosowane  w  ubezpieczeniach.  Podstawowe  regulacje  prawne  ubezpieczeń.  Klasyfikacja
ubezpieczeń: zasady i najczęstsze kryteria podziału, ustawowy podział ubezpieczeń. Ogólna
charakterystyka  ubezpieczeń  majątkowych:  mienia,  odpowiedzialności  cywilnej,
finansowych i pakietowych (all risk). Rozwój i rodzaje produktów ubezpieczeń inżynieryjno-
technicznych.  Ubezpieczenia  ryzyk  budowlano-montażowych.  Ubezpieczenia  maszyn  i
urządzeń  budowlanych.  Ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego.  Ubezpieczenie  maszyn
elektrycznych  od  szkód  elektrycznych  i  materialnych.  Ubezpieczenie  odpowiedzialności
cywilnej.  Odpowiedzialność  cywilna  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej.
Odpowiedzialność cywilna pracodawcy.

ĆWICZENIA
Zakres  i  sposoby  ubezpieczenia  mienia.  Standardowe  i  niestandardowe  klauzule
ubezpieczeniowe.  Techniczno  –  ubezpieczeniowe  instrumenty  ograniczające
odpowiedzialność  ubezpieczyciela:  franszyza  redukcyjna,  integralna,  udział  własny,
konsumpcja  sumy  ubezpieczenia,  limit  odpowiedzialności  odszkodowawczej.  Właściwe
określenie sumy ubezpieczenia w oparciu o: wartość księgową, rzeczywistą, likwidacyjną i
odtworzeniową.  Systemy  ubezpieczenia  stosowane  w  ubezpieczeniach  majątkowych.
System odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, systemy odpowiedzialności proporcjonalnej:
system  ubezpieczenia  na  sumy  stałe,  system  ubezpieczenia  na  sumy  zmienne,  system
ubezpieczenia na wartość częściową. Wysokość składki w ubezpieczeniach majątkowych. Jak
prawidłowo określić przedmiot i zakres ubezpieczenia?  Ubezpieczania ryzyk budowlanych,
ryzyk montażowych, maszyn od awarii.

CEL KSZTAŁCENIA
1.Uzyskanie  wiedzy  teoretycznej  i  praktycznej  z  zakresu  ubezpieczeń  inżynieryjno-
technicznych.  2.Nabycie  umiejętności  praktycznych  z  zakresu  wyboru  ubezpieczenia,
monitorowania  i  zarządzania  ubezpieczeniem,  określania  elementów  składowych  oraz
wyliczania  należnej  składki  ubezpieczeniowej.   3.  Propagowanie  idei  ubezpieczenia  i
stosowania go w praktyce.
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W1  –Zna  i  rozumie  podstawowe  pojęcia  ubezpieczeniowe,  rolę,  funkcje  i  zasady
stosowane  w  ubezpieczeniach.  Zna  podstawowe  klasyfikacje  ubezpieczeń.  Definiuje
poszczególne ich rodzaje. Umie określić miejsce ubezpieczeń w systemie nauk.
W2  –Ma  uporządkowaną,  podbudowaną  teoretycznie  wiedzę  o  podstawowych
produktach  ubezpieczeń  inżynieryjno-  technicznych,  majątkowych  i  osobowych.  Zna
prawa i obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczyciela.

Umiejętności:

U1  –Posiada  umiejętność  rozumienia  i  analizowania  wydarzeń  i  zjawisk  na  rynku
ubezpieczeniowym.
U2  –Potrafi  formułować  własne  opinie  co  do  jakości  i  potrzeby  zastosowania
ubezpieczenia,  prawidłowo  określić  przedmiot  i  zakres  ubezpieczenia  oraz  dokonać
wyboru właściwych rodzajów ubezpieczeń dla firmy i domu.

Kompetencje społeczne:

K1  –Potrafi  prawidłowo  identyfikować  i  rozstrzygać  dylematy  związane  z  wyborem
rodzajów ubezpieczeń z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów.

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład(W1,  W2,  U2,  K1):Wykład  informacyjny,  wykład  z  prezentacją  multimedialną,
dyskusja.
Ćwiczenia(W1,  U1,  U2,  K1):Ćwiczenia  audytoryjne,  rozwiązywanie  zadań,  ćwiczenia
przedmiotowe.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Ćwiczenia:  Kolokwium  pisemne -  Pisemne  kolokwium  zaliczeniowe  z  zestawem  pytań
otwartych. Obecność na wykładach.  (U1, U2, K1);
Ćwiczenia:  Kolokwium  pisemne -  Pisemne  kolokwium  zaliczeniowe  z  zestawem  pytań
otwartych oraz zadań. Obecność na ćwiczeniach. (U1, U2, K1);
Wykład:  Kolokwium  pisemne  -  Pisemne  kolokwium  zaliczeniowe  z  zestawem  pytań
otwartych. Obecność na wykładach.  (W1, W2, U2, K1);
Wykład:  Kolokwium  pisemne  -  Pisemne  kolokwium  zaliczeniowe  z  zestawem  pytań
otwartych oraz zadań. Obecność na ćwiczeniach. (W1, W2, U2, K1);
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Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład 8.0 h
- udział w: Ćwiczenia 16.0 h
- konsultacje 2.0 h

OGÓŁEM: 26.0h

2. Samodzielna praca studenta:

Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń. rozwiązywanie zadań 

z problematyki ubezpieczeniowej przygotowanie do 

ćwiczeń przygotowanie do kolokwium i udział w nim.

35.00 h

przygotowanie do kolokwium pisemnego z wykładów. 20.00 h

OGÓŁEM:  55.0h

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta     OGÓŁEM:  81.0h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta, 
liczba punktów ECTS= 81.0 h : 27.0h/ECTS = 3.00 ECTS 

Średnio: 2.0 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela  akademickiego
0.96 punktów 
ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta
1.04 punktów 
ECTS


