Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU

1. Nazwa przedmiotu:

Szkolenie z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy z elementami ergonomii.

2. Kod przedmiotu:

10.9

3. Okres ważności karty:

ważna od roku akademickiego: 2016/2017

4. Forma kształcenia:

studia pierwszego stopnia

5. Forma studiów:

studia stacjonarne

6. Kierunek studiów:

Bezpieczeństwo państwa

7. Profil studiów:

praktyczny

8. Specjalność:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

9. Semestr:

II

10. Jedn. prowadz. przedmiot:

Instytut Studiów Społecznych

11. Prowadzący przedmiot:

lic. Marek Łaciok

12. Grupa przedmiotów:

Przedmioty z zakresu wymagań dodatkowych

13. Status przedmiotu:

obowiązkowy

14. Język prowadzenia zajęć:

polski

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Brak wymagań wstępnych
16. Cel przedmiotu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie studentów w szczególności z:
a). podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny,
b). przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny, obowiązującymi na uczelni – regulaminy,
instrukcje,
c). zasadami bezpiecznego poruszania się,
d). podstawowymi elementami ergonomii,
e). kształtowania właściwych postaw, zgodnych z przepisami i zasadami bhp,
f). uzupełnienie wiadomości z zakresu postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń (pożaru),
g). uzupełnienie wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej.
17. Efekty kształcenia:
Ozn.

Opis efektu kształcenia

Forma
Metoda
Odniesieni
sprawdzeni prowadzenia
e do

Metoda
realizacji
efektu
kształceni
a

a
efektu
kształcenia

K1_W30 Opanował zakres wiadomości wyznaczony

efektów dla
specjalnoś
ci/ kierunku
studiów

wykład

przez program szkolenia. Rozumie znaczenie
przepisów bhp w codziennym życiu.
Wykorzystuje zdobytą wiedzę. Współpracuje
w zakresie tworzenia pro bezpiecznych
postaw.

18. Formy i wymiar zajęć:

zajęć

Wykład, 4 godz.

19. Treści kształcenia:
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 130/2007 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie
szkolenia z zakresu przepisów i zasad bhp dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych wszystkich kierunków PWSZ w Raciborzu
20. Egzamin:

tak, nie

21. Literatura podstawowa:
1. B. Rączkowski B. (2012). BHP w praktyce. Wydawnictwo ODDK.
22. Literatura uzupełniająca:
1. Akty prawne związane z tematem: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 lipca
2007r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897),
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp.

Forma zajęć

1

Wykład

2

ćwiczenia

3

Konwersatoria

4

Laboratorium

5

Projekt

6

Seminarium

7

Inne:

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta
4

Suma godzin
24. Suma wszystkich godzin:

25

25. Liczba punktów ECTS:

1

26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na
zajęciach z bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:

1

27. Liczba punktów ECTS uzyskanych w
wyniku samodzielnej pracy studenta:

0

Efekt
kształcenia

Ocena

Opis wymagań

zaliczenie Obecność na szkoleniu
01

02

03

o.
04
no.
28. Uwagi:
Zatwierdzono:

……………………………. …………………………………………………
(data i podpis prowadzącego) (data i podpis)

