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Koordynator przedmiotu / modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż,
udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika.
Podstawowa wiedza o środowisku; umiejętność uczenia się; umiejętność
współdziałania w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie
do efektów dla
programu

Odniesienie
do efektów dla
obszaru

01 zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania
działalności zawodowej w ramach studiowanego kierunku studiów
Umiejętności 02 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
Kompetencje 03 realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia,
społeczne
w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
Wiedza

TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
1. Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
w prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej; obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.
2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, w
pracowniach i w czasie zajęć terenowych; unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; postępowanie powypadkowe (uregulowania prawne,
ubezpieczenia wypadkowe).
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy.
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne
i wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i w innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.
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Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura podstawowa

wykład z prezentacją multimedialną
metody weryfikacji

nr efektu kształcenia z sylabusa

sprawdzian
01, 02, 03
Zaliczenie bez oceny. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie szkolenia,
dotyczącą w szczególności unikania zagrożeń, postępowania podczas pożaru i ewakuacji oraz
uregulowań prawnych. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi.
Rączkowski B., BHP w praktyce, Gdańsk 2010, Wydawnictwo ODDK.
Kodeks Pracy.
Zarządzenia Rektora US.

Literatura uzupełniająca Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Warszawa 1999, Wydawnictwo CIOP.
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Zajęcia dydaktyczne
Udział w konsultacjach
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
Praktyki
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godzinach
Liczba punktów ECTS
Liczba zajęć o charakterze praktycznym
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