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Projektowanie i diagnozowanie stanowiska pracy
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.1953.21

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 z zasadami projektowania stanowisk pracy w przemyśle oraz usługach.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu zasad projektowania i diagnozowania wybranych stanowisk pracy.

C3 Uświadomienie słuchaczom problemów, że nieodpowiednie stanowisko pracy wpływa negatywnie na zdrowie
pracownika oraz efektywność pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zasady projektowania oraz diagnostyki
stanowisk pracy

IB_P7S_WG02,
IB_P7S_WG05

Projekt, Aktywność na
zajęciach

W2
programy komputerowe oraz narzędzia informatyczne
wspomagające proces projektowania i diagnostyki
stanowiska pracy.

IB_P7S_WG07
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

W3
zasady audytowania stanowiska pracy. Wie, które
elementy stanowisk pracy są szczególnie istotne
z punktu widzenia wystąpienia zagrożeń.

IB_P7S_WK09 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

projektować oraz łączyć stanowiska pracy, dobrać
odpowiednie narzędzia do diagnostyki stanowiska
pracy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników
i mienia na najwyższym poziomie. Potrafi ocenić
poziom niezawodności działania maszyn i urządzeń
a także prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez
pracownika.

IB_P7S_UW06 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

U2

obsługiwać i pozyskiwać narzędzia informatyczne
w celu projektowania i doskonalenia stanowisk pracy.
Potrafi projektować stanowiska pracy na podstawie
obowiązujących przepisów i norm, które regulują
funkcjonowanie danego stanowiska.

IB_P7S_UW01,
IB_P7S_UW06 Studium przypadku

U3
przeprowadzić ocenę stanowiska pracy (audyt), ocenić
zagrożenia na szczególnie niebezpiecznych
stanowiskach pracy.

IB_P7S_UW10 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia działań, których celem jest poprawa
bezpieczeństwa w miejscu pracy, spełniając w ten
sposób podstawowy cel każdej jednostki
organizacyjnej. Rozumie, że optymalne i komfortowe
warunki na stanowisku pracy przekładają się
na zadowolenie pracowników, a to z kolei skutkuje
wysoką efektywnością pracy i korzyściami dla
właścicieli organizacji.

IB_P7S_KK01,
IB_P7S_KO03

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Studium
przypadku

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

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:   Stanowisko pracy jako podstawowa jednostka organizacji. 

Wykład 2:   Obszar swobody działania a obszar swobody decyzji.         

Wykład 3:   Specjalizacja stanowiska pracy. Zalety i wady specjalizacji stanowiska
pracy.

Wykład 4:   Alternatywy specjalizacji stanowisk pracy. Grupowanie stanowisk
pracy
w aspekcie projektowania.

Wykład 5:   Prawne kryteria diagnostyki stanowisk pracy. Dopasowanie
przestrzeni roboczej do potrzeb pracownika.

Wykład 6:   Metody i techniki diagnostyczne w środowisku pracy. Lista
dortmundzka.

Wykład 7:   Diagnozowanie stanowiska pracy. Diagnostyka elementów składowych
stanowiska pracy. Procedura diagnostyczna. Diagnostyka układu człowiek-
maszyna-otoczenie zewnętrzne.

Wykład 8:   Cechy człowieka jako podmiotu stanowiska pracy. Ocena
biomedyczna.

Wykład 9:   Atestacja stanowiska pracy.

Wykład 10: Nowoczesne programy komputerowe w diagnostyce stanowisk pracy.

Wykład 11: Interpretacja parametrów i sygnałów diagnostycznych maszyn i
urządzeń na stanowisku pracy. Modele niezawodności. 

Wykład 12: Diagnostyka elementów sterowniczych na stanowisku pracy. Interfejs
człowiek-maszyna.

Wykład 13: Ocena zachowania człowieka w środowisku pracy. Ocena
psychologiczna pracownika.

Wykład 14: Audyt stanowiska pracy. Przykłady niewłaściwie zaprojektowanych
stanowisk pracy. 

Wykład 15: Projektowanie i diagnozowanie stanowisk dla szczególnie
niebezpiecznych prac.

Wykład

2.

Rodzaj i zakres ćwiczeń: projektowe.

Ćwiczenia 1; Zasady projektowania stanowisk pracy. 2-7: Projektowanie
stanowiska pracy. Rozmieszczenie elementów roboczych. Projektowanie
stanowiska pracy dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności. 8: Metody i
techniki diagnostyczne. Nowoczesne narzędzia pomiarowe. 9: Diagnostyka
elementów stanowiska pracy. 10-12: Tworzenie list kontrolnych. Budowa
innowacyjnych elementów systemu bezpieczeństwa na stanowisku pracy. 13.
Psychologiczne aspekty projektowania stanowisk pracy. 14: Audyt wewnętrzny i
zewnętrzny stanowiska pracy. Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa na
stanowisku pracy. 15. Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Aktywność na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń, Studium
przypadku 60%

Wymagania wstępne
Ergonomia

Literatura
Obowiązkowa

1. Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 20071.

Dodatkowa

2. Zbichorski, Z., Juchełko, R., 1987, Atestacja stanowisk roboczych, w: Górska, E., Tytyk, E., 1998, Ergonomia1.
w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
3. Plinta D., Kubica S., Doskonalenie stanowisk pracy z wykorzystaniem narzędzi komputerowych wspomagających2.
modelowanie stanowisk i analizy obciążenia pracowników.
4. Lubaś P., Diagnoza ergonomicznych czynników ryzyka. Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 2010.3.
5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN. Warszawa 20044.
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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_KO03 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy, znajdując komercyjne, społeczne oraz
przyrodnicze zastosowania tworzonych rozwiązań;

IB_P7S_UW01 Absolwent potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do formułowania, analizy i
rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii bezpieczeństwa;

IB_P7S_UW06 Absolwent potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia badawcze w celu przeprowadzenia
optymalizacji procesu technologicznego z uwzględnieniem zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy;

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

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

IB_P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz
eksploatacją instalacji technologicznych w skali laboratoryjnej i przemysłowej;

IB_P7S_WG07 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła informacji naukowej, metody, techniki i narzędzia
stosowane w obszarze bezpieczeństwa oraz zna ich tendencje rozwojowe;

IB_P7S_WK09 Absolwent zna i rozumie organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa;


