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BHP w przemyśle
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBBHS.MI6C.0158.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Łukasz Kuta

Pozostali prowadzący Łukasz Kuta

Okresy
Semestr 2, Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania stanowisk pracy w przemyśle.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu stosowania rozwiązań, których celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
w przemyśle.

C3 Uświadamianie studentom problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa maszyn w przemyśle.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wymagania, jakie powinno spełniać prawidłowo
zaprojektowane stanowisko pracy oraz jakie zasady
bezpieczeństwa należy wdrożyć dla wybranej branży
przemysłowej, aby podnieść poziom bezpieczeństwa
pracy.

IB_P7S_WG03 Projekt, Studium
przypadku

W2 potrzebę właściwego projektowania i budowy
stanowisk pracy w przemyśle. IB_P7S_WK11

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Studium
przypadku

W3
potrzebę doskonalenia stanowisk pracy w przemyśle
celem minimalizacji zagrożeń oraz poprawy komfortu
pracy pracowników. Posiada wiedzę, która jest
niezbędna w tym zakresie.

IB_P7S_WG02 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadku

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wdrożyć niezbędne elementy BHP na dowolnym
stanowisku pracy w przemyśle, zidentyfikować
zagrożenia w miejscu pracy oraz opracować działania
profilaktyczne w miejscu pracy w celu zmniejszenia
liczby zdarzeń wypadkowych.

IB_P7S_UW10 Projekt

U2
zastosować nowoczesne narzędzia do oceny BHP
na stanowisku pracy, korzysta z norm prawnych
regulujących funkcjonowanie stanowiska pracy, potrafi
zarządzać BHP w miejscu pracy.

IB_P7S_UW07 Projekt

U3

zastosować przepisy BHP dla dowolnej branży
przemysłowej, potrafi opracować instrukcje
stanowiskowe, potrafi przeprowadzić działania,
służące poprawie bezpieczeństwa pracy, ocenić skutki
potencjalnych zdarzeń w środowisku pracy.

IB_P7S_UW11 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 tworzenia w każdym zakładzie przemysłowym
bezpiecznych i komfortowych warunków pracy. IB_P7S_KK01 Projekt, Aktywność na

zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15
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Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Program przedmiotu: 

Wykład 1:     Specyfika przemysłu a bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawy
prawne BHP
w Polsce oraz w Unii Europejskiej regulujące zasady projektowania stanowisk
pracy w przemyśle. 

Wykład 2:     Jednostki nadzorujące warunki BHP w wybranych branżach
przemysłu. Zakres kompetencji i nadzoru. Posiadane uprawnienia.

Wykład 3:     Analiza wypadkowości w wybranych obszarach przemysłu. Prewencja
wypadkowa.

Wykład 4:     Charakterystyczne zagrożenia w środowisku pracy na przykładzie
wybranych obszarów przemysłu. 

Wykład 5:     Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej stosowane na
wybranych stanowiskach pracy w przemyśle.

Wykład 6,7:  Rozwiązania techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne
stosowane 
w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle przetwórczym 
i wydobywczym. Kultura bezpieczeństwa.

Wykład 8:     Materiały, substancje i produkty szczególnie niebezpieczne w
przemyśle.

Wykład 9:     Oddziaływanie czynników środowiska pracy na bezpieczeństwo i
komfort pracy. Ocena bezpieczeństwa pracy. Sposoby pomiaru czynników
niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych w przemyśle.

Wykład 10:   Przegląd wybranych systemów bezpieczeństwa stosowanych w
przemyśle. Ocena niezawodności. Doskonalenie systemów bezpieczeństwa.

Wykład 11:   Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń podczas m.in. obróbki
plastycznej 
i skrawaniem materiału, pozyskiwania surowców, produkcji energii elektrycznej,
łączenia materiałów. 

Wykład 12:   Środki transportowe w przemyśle. Urządzenia transportu dalekiego i
bliskiego; zasady bezpiecznego użytkowania, wymagane kwalifikacje.

Wykład 13:   Gospodarka odpadami a bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykład 14:   Pierwsza pomoc w przypadku zagrożeń zdrowia i życia na wybranych
stanowiskach pracy. 

Wykład 15:   Ekspozycja na czynniki rakotwórcze w przemyśle. Działania
prewencyjne. 

Wykład
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2.

Rodzaj i zakres ćwiczeń: ćwiczenia laboratoryjne oraz projektowe.

Ćwiczenia 1. Specyfika wybranych branż przemysłu. Podział przemysłu, a prawne
aspekty BHP. 

Ćwiczenia 2. Identyfikacja przyczyn wypadków w przemyśle. 

Ćwiczenia 3. Ocena zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy w przemyśle.
Czynniki narażenia. Metody pomiarowe. 

Ćwiczenia 4. Sposoby poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie
wybranych zawodów w przemyśle. Ocena działania systemów bezpieczeństwa
stosowanych w przemyśle przetwórczym oraz wydobywczym. 

Ćwiczenia 5-10. Planowanie BHP na wybranych stanowiskach pracy. Sporządzanie
instrukcji dla wybranych stanowisk pracy. 

Ćwiczenia 11. Rozwiązywanie problemów związanych ze stałą ekspozycją na
czynniki ryzyka w zakładach przemysłowych - studium przypadków. 

Ćwiczenia 12. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach
o bardzo niekorzystnych warunkach pracy.

Ćwiczenia 13. Dobór środków transportowych przy wybranych grupach prac w
przemyśle.

Ćwiczenia 14. Projektowanie znaków graficznych i logotypów na potrzeby BHP w
wybranej branży przemysłowej. 

Ćwiczenia 15. Prezentacja projektów. Dyskusja. Zaliczenie ćwiczeń.

 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach, Studium przypadku 50%

Dodatkowy opis

W czasie realizacji przedmiotu wybrane zagadnienia opracowane zostaną przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa oraz
przedstawicieli biznesu w czasie prowadzonych przez nich ćwiczeń.  W ramach przedmiotu studenci będą rozwiązywać
aktualne problemy zgłaszane przez przedstawicieli biznesu (gospodarki)  w ramach bilateralnej współpracy. Dodatkowo
przewiduje się zajęcia terenowe w zakładach pracy oraz instytuacjach działających w zakresie szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Prowadzenie badań w zakresie diagnostyki środowiska pracy na terenie wybranych zakładów pracy oraz
wykorzystanie wyników badań na cele przygotowania prac dyplomowych. 

Wymagania wstępne
Ergonomia, ryzyko zawodowe
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do formułowania i komunikowania opinii dotyczących zagadnień bezpieczeństwa
oraz do ich krytycznej oceny;

IB_P7S_UW07
Absolwent potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł,
także w języku obcym, dokonać ich integracji oraz krytycznej oceny, a także wyciągać i formułować
wnioski oraz wyczerpująco uzasadniać opinie;

IB_P7S_UW10 Absolwent potrafi ocenić przestrzeń pod względem bezpieczeństwa publicznego oraz opracować plan
ochrony wybranego obiektu;

IB_P7S_UW11
Absolwent potrafi ocenić nakłady i korzyści wynikające ze stosowania Systemu Zarządzania Jakością; umie
posługiwać się dokumentacją Systemu Zarzadzania Jakością; potrafi interpretować treść norm dotyczących
zarządzania jakością;

IB_P7S_WG02 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu przepisy prawa, niezbędne do stosowania oraz
interpretowania zagadnień bezpieczeństwa;

IB_P7S_WG03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody statystyczne umożliwiające analizę i interpretację
danych;

IB_P7S_WK11 Absolwent zna i rozumie normę ISO 14001, standardy środowiskowe oraz zagadnienia związane z
wdrożeniem i wykorzystaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego;


