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Ergonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L8B.0638.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jacek Szczurowski

Pozostali prowadzący Jacek Szczurowski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy opisującej kierunki badawcze współczesnej ergonomii, ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej,
typów diagnoz ergonomicznych, źródeł kosztu biologicznego pracy, czynników modelujących materialne
środowisko pracy. Uświadomienie słuchaczom roli danych antropometrycznych, które stanowią podstawę
projektowania stanowisk roboczych. Zadania ergonomii pracy umysłowej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rozumie rolę ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej
w procesie optymalizacji pracy oraz zakresy i cele
ilościowych i jakościowych diagnoz ergonomicznych

BC_P6S_WK18,
BC_P6S_WK20 Zaliczenie pisemne

W2
wskazuje źródła kosztu biologicznego pracy i ich
wpływ na poziom zmęczenia; zna podstawy
metodologiczne tworzenia norm antropometrycznych
i projektowania ergonomicznego

BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WK18,
BC_P6S_WK20

Zaliczenie pisemne

W3
definiuje czynniki modelujące materialne środowisko
pracy oraz ich wpływ na wydajność pracy, stan
zdrowia pracowników i poziom ryzyka wystąpienia
wypadków w czasie pracy

BC_P6S_WG06,
BC_P6S_WK20 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dobiera odpowiednie metody służące do oceny
poziomu wysiłku fizycznego i psychicznego w czasie
pracy

BC_P6S_UW02,
BC_P6S_UW12

Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U2
wykonuje podstawowe pomiary parametrów
materialnego środowiska pracy w celu oceny
dostosowania ergonomicznego stanowisk roboczych

BC_P6S_UW02,
BC_P6S_UW12

Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

U3 posiada umiejętność przygotowania pracy projektowej BC_P6S_UW12 Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość zagrożeń występujących
w niewłaściwie zaprojektowanym i użytkowanym
środowisku pracy

BC_P6S_KR04 Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

K2
wykazuje dbałość o prawidłowe kształtowanie, pod
względem bezpieczeństwa i dostosowania
ergonomicznego, własnego miejsca pracy

BC_P6S_KR04 Zaliczenie pisemne,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 10

Ćwiczenia laboratoryjne 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie raportu 15

Przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

ECTS
1.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Ergonomia jako interdyscyplinarna nauka o pracy; kierunki badawcze
współczesnej ergonomii; rola ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej w procesie
humanizacji pracy; społeczne i ekonomiczne aspekty ergonomii – 1 godz.
2.Podstawowe zadania ergonomii wyrobów i ergonomii warunków pracy;
współczesne formy organizacji pracy; uwarunkowania funkcjonalne układu
„człowiek-maszyna-środowisko pracy”; ilościowe i jakościowe diagnozy
ergonomiczne – 2 godz.
3.Fizjologia pracy; postacie pracy i ich kwalifikacja; biorytmy i ich wpływ na
zmiany poziomu wydajności pracy; źródła kosztu biologicznego w procesie pracy;
zmęczenie jako sygnał autoregulacyjny; sposoby przeciwdziałania zmęczeniu;
trening i jego rola w kształtowaniu wydolności fizycznej – 1 godz.
4.Warunki materialne środowiska pracy; właściwości procesu widzenia; struktura
pola widzenia; miary oświetlenia; zasady oświetlania miejsca pracy; rodzaje
oświetlenia; zjawiska olśnienia (metody przeciwdziałania); natężenie źródeł
światła; rola kontrastów w oświetleniu miejsca pracy – 2 godz.
5.Warunki materialne środowiska pracy; zjawisko hałasu – dopuszczalne poziomy
dźwięków; skutki oddziaływania hałasu; metody zwalczania hałasu; drgania
mechaniczne; parametry drgań mechanicznych stanowiska pracy; oddziaływanie
drgań na organizm człowieka; mikroklimat miejsca pracy – 2 godz.
6.Zadania antropometrii ergonomicznej w procesie optymalizacji stanowisk pracy;
dane antropometryczne – podstawa weryfikacji norm projektowych; metodologia
projektowania ergonomicznego; antropometria w projektowaniu przestrzeni
roboczej dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych – 1 godz.
7.Ergonomia pracy umysłowej; procesy pobudzania i hamowania CUN w procesie
pracy; rola pamięci i uwagi; fazy pracy umysłowej – zagrożenia wywołane błędami
w poszczególnych fazach; higiena pracy umysłowej – 1 godz.

Wykład
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2.

1.Praca jako wyjątkowa cecha gatunku Homo sapiens; charakterystyka i etapy
procesu pracy; środki prawne regulujące ochronę pracy; normy krajowe w
zakresie ergonomii, antropometrii i biomechaniki – 2 godz.
2.Pomiar wysiłku fizycznego: wskaźnik skuteczności restytucji; test Harwardzki;
pomiary obciążenia dynamicznego i statycznego mięśni – 3 godz.
3.Badanie wybranych parametrów procesu widzenia (punkt bliży, plamka ślepa,
efekty stroboskopowe, złudzenia optyczne; diagnoza ergonomiczna oświetlenia w
salach ćwiczeniowych i wykładowych: pomiar natężenia źródeł światła i luminacji
powierzchni (luksomierz), określenie stosunków powierzchni okien do podłogi, - 4
godz.
4.Badanie warunków akustycznych panujących w różnych pomieszczeniach
uczelnianych (obsługa analizatora dźwięków); transmisja bodźców akustycznych
drogą powietrzną i kostną; badanie akumetryczne słuchu – 3 godz.
5.Określanie parametrów mikroklimatu środowiska pracy: jakość wentylacji
pomieszczeń (analizator przepływu powietrza), wilgotność (higrometr),
temperatura powietrza; skala wrażeń cieplnych – 2 godz.
6.Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy; strefy pracy; granice
przestrzeni roboczej; kształty i wymiary siedzisk (diagnoza ergonomiczna
sprzętów w sali ćwiczeniowej); strefy wygody i identyfikacji wzrokowej – 2 godz.
7.Struktura pola orientacyjnego w miejscach pracy; klasyfikacja sygnałów pola
orientacyjnego, rodzaje urządzeń sygnalizacyjnych, cechy urządzeń
sterowniczych, zasady rozmieszczania wskaźników i urządzeń sterowniczych w
polu orientacyjnym – 2 godz.
8.Zasady ergonomicznego kształtowania stanowiska pracy przy komputerze;
diagnozy ergonomiczne stanowisk komputerowych – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
bezpieczeństwo pracy i ergonomia, anatomia funkcjonalna człowieka, fizjologia człowieka

Literatura
Obowiązkowa

Wykowska M.: Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków, 19941.
Tytyk E.: Projektowanie ergonomiczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.2.
Kordecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wyd. CIOP, Warszawa, 19973.

Dodatkowa

Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 19981.
Pheasant S.: „Bodyspace – anthropometry, ergonomic and the design of work”. Taylor&Francis,19962.
Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy : podstawy teoretyczne; Oficyna Wydawnicza3.
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KR04 Absolwent jest gotów do efektywnej i bezpiecznej współpracy. Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i
innych. Przestrzega zasad etyki zawodowej.

BC_P6S_UW02 Absolwent potrafi zmierzyć wielkości fizyczne i wykonać stosowne obliczenia oraz sprawnie i bezpiecznie
posługiwać się przyrządami pomiarowymi

BC_P6S_UW12 Absolwent potrafi przygotować sprawozdanie, pracę projektową, referat oraz inne prace pisemne lub
prezentacje multimedialne

BC_P6S_WG06
Absolwent zna i rozumie procesy fizjologiczne komórek i funkcjonowanie tkanek oraz narządów roślin i
zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. a także związki między budową i funkcją
poszczególnych organów człowieka i zwierząt

BC_P6S_WK18
Absolwent zna i rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi
dyscyplinami pokrewnymi oraz zagrożenia i problemy etyczno-moralne związane z rozwojem biologii
Wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym

BC_P6S_WK20 Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady BHP i ergonomii oraz zasady pierwszej pomocy
przedmedycznej


