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KARTA INFORMACYJNA MODUŁU  
 

 

Nazwa modułu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

Occupational Health and Safety 
 

Kod modułu Obowiązkowy 

Język wykładowy polski  

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne/ niestacjonarne 

Rodzaj studiów studia I stopnia  

Rodzaj modułu  obowiązkowy  

Obowiązuje od naboru 2021/2022 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  
razem godz., pkt ECTS 

W 4/  razem: 4 godz., 0 pkt ECTS 

Moduły 
wprowadzające 

Brak 

Program Semestr I / Wydział Cybernetyki / Kierunek studiów wszystkie  / wszystkie 
specjalności 
 

Autor/autorzy mgr Beata MALARSKA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna za moduł 

Zespół ds. BHP 

Skrócony opis modułu 

BHP w obowiązującym stanie prawnym. Zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy (nauki)- reguły bezpiecznego postępowania, wymagane przy 
wykonywaniu określonej pracy (czynności), wynikające z przesłanek 
naukowych i technicznych. Ochrona przed zagrożeniami dla zdrowia  
i bezpieczeństwa studentów. Stosowanie środków ochrony indywidualnej na 
zajęciach (ćwiczeniach). Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia. 
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Pełny opis modułu 
(treści programowe) 

Wykład  

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu BHP - 1 godzina 

2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi  
w procesie nauki - 1 godzina 

3. Postępowanie w razie wypadków i sytuacjach zagrożenia- 1 godzina 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej- 1 godzina 

Literatura 

Podstawowa:  
▪ Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 r.  

Uzupełniająca: 
▪ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 

2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy i kształcenia  

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów BHP 
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Efekty kształcenia 

W1 Znajomość wybranych regulacji prawnych dotyczących zasad 
bezpieczeństwa i higieny związanym z nauką. Procedur postępowania 
w razie wypadku lub wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia 
i odszkodowawczych. Rozumienie podstawowych zagadnień BHP i PPOŻ, 
oznakowań i instrukcji związanych z tą tematyką. KW_24 

U1 Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej min. 
w przypadku zawału serca, omdleń, krwotoków, porażenia prądem. KU_16 

K1  Potrafi organizować akcję ratunkową. K_K01 

Metody 
i kryteria oceniania 
(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez 
studenta zakładanych 
efektów kształcenia) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczonego testu 

 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

Brak 

 
 
 


