
KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu  

Nazwa przedmiotu 

w języku  

polskim BHP i ergonomia 

Industrial safety and ergonomics angielskim 

 
1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

1.1. Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja 

1.2. Forma studiów niestacjonarne 

1.3. Poziom studiów studia I-stopnia inżynierskie 

1.4. Profil studiów Praktyczny 

1.5. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr. inż. Aleksander Szymkiewicz 

1.6. Kontakt  

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

2.1. Język wykładowy polski 

2.2. Wymagania wstępne Brak 

 

3. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

3.1. Forma zajęć  Wykłady 

3.2. Miejsce realizacji zajęć zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym WSTKT 

3.3. Forma zaliczenia zajęć 
wykłady – zaliczenie z oceną,  

3.4. Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną 

3.5. Wykaz 

literatury 

podstawowa 1. B. Rączkowski, BHP w praktyce, ODiDK, Gdańsk 2010 

2. S. Wieczorek, P. Żukowski, Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus  

        Sp. z o. o., Kraków-Tarnobrzeg 2009 

uzupełniająca  

 

 

4. CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ 

4.1. Cele przedmiotu 

Zapoznanie z wymogami dotyczącymi organizowania bezpiecznej pracy, zarówno w kwestii materialnego środowiska pracy 

jak i zachowań ludzkich; wyczulenie na konieczność przewidywania skutków swoich zachowań w każdej pracy, jak również 

w innych obszarach aktywności.. 

4.2. Treści programowe 

- Istota regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Obowiązki organizatorów procesów pracy i wykonawców (współdziałanie jako warunek powodzenia). 

- Przyczyny zdarzeń wypadkowych (obszar techniki – materialne środowisko pracy, organizacja procesów pracy, 

zachowania ludzkie). 

- Prewencja jako priorytet BHP. 

 

  



4.3. Przedmiotowe efekty uczenia się 

E
fe

k
t 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY: 

W01 ma podstawową wiedzę co do charakteru i treści norm prawnych określających wymogi 

środowiska pracy rzutujące na bezpieczeństwo jej wykonania 

EIT1A_W19 

W02 posiada wiedzę potrzebną do organizowania procesów pracy w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ich uczestników 

EIT1A_W19 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: 

U01 potrafi rozpoznawać, określać i analizować zjawiska i zdarzenia mające wpływ na 

bezpieczeństwo procesów pracy 

EiT1A_U20 

U02 analizuje i ocenia problemy związane z bezpieczeństwem pracy oraz wskazuje na ich 

właściwe rozwiązanie 

EiT1A_U20 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: 

K01 potrafi pracować  w grupie pełniąc w niej różne role, kładąc nacisk na 

bezpieczeń stwo zachowań  

EiT1A_K03 

 

4.4. Sposoby weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych 

efektów uczenia się 

Efekty 

przedmiotowe 
(symbol) 

Sposób weryfikacji (+/-) 

Kolokwium 
Zadania 

domowe 
Sprawozdania 

Forma zajęć Forma zajęć Forma zajęć 

W Ć L W Ć L W Ć L 

W01 +         

W02 +         

U01 +         

U02 +         

K01 +         

K02 +         

K03 +         

*niepotrzebne usunąć 

  



4.5. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się 

Forma 

zajęć 
Ocena Kryterium oceny 

w
y
k

ła
d

 

(W
) 

3 osiągnięcie <50-60) % wymogów stosowanych w metodach oceny 

3,5 osiągnięcie <61-70) % wymogów stosowanych w metodach oceny 

4 osiągnięcie <71-80) % wymogów stosowanych w metodach oceny 

4,5 osiągnięcie <81-90) % wymogów stosowanych w metodach oceny 

5 osiągnięcie <91-100> % wymogów stosowanych w metodach oceny 

 
5. BILANS PUNKTÓW ECTS – NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Kategoria 

Obciążenie studenta 

Studia 

niestacjonarne 
LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY 

KONTAKTOWE/ 
 

Udział w wykładach* 10 

Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach*  

Udział w konsultacjach  

Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym*  

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/  

Przygotowanie do wykładu*  

Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium*  

Przygotowanie do egzaminu/kolokwium*  

Zebranie materiałów do projektu, kwerenda internetowa*  

Opracowanie prezentacji multimedialnej*  

Inne (należy wskazać jakie? np. e-learning pod kontrolą nauczyciela)*  

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 10 

PUNKTY ECTS za przedmiot 0 

*niepotrzebne usunąć 

 
Przyjmuję do realizacji    (data i czytelne podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim) 

 

 
                ............................................................................................................................ 


