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Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
medycyna roślin

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPMRS.I4A.1463.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo, Inżynieria mechaniczna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marek Brennensthul

Pozostali prowadzący Marek Brennensthul

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami ergonomii i jej wykorzystania do projektowania wybranych obiektów
i stanowisk pracy.

C2 Zapoznanie studentów z zasadami BHP i ppoż w różnych sytuacjach i przy wykonywaniu zróżnicowanych
czynności.

C3 Zapoznanie studentów z podstawami prawa autorskiego i praw własności przemysłowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady wykorzystywania cudzej własności
intelektualnej MR_P6S_WK15 Zaliczenie pisemne

W2
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
związane ze stosowaniem środków ochrony roślin
i maszyn do ich aplikacji.

MR_P6S_WK15 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z bezpiecznych metod i technik przy
aplikacji preparatów i środków ochrony MR_P6S_UK09 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
określenia odpowiedzialności ponoszonej podczas
wdrażania metod ochrony roślin przed agrofagami
i ich wpływu na stan środowiska przyrodniczego.

MR_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

K2 stosowania się do przepisów prawa i obowiązujących
regulaminów dotyczących czynności zawodowych. MR_P6S_KR05 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
17

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Tematyka przedmiotu dotyczy bezpiecznych i wygodnych warunków wykonywania
czynności zawodowych i pozazawodowych. Omawiane są rodzaje czynników
występujących na stanowiskach pracy oraz oddziaływanie tych czynników na
człowieka. Przedstawiane są podstawy ergonomii oraz jej wykorzystanie do
projektowania i korekty stanowisk pracy oraz obiektów technicznych.
Przedstawione są podstawowe informacje na temat ochrony własności
intelektualnej.

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do ergonomii, podstawowe pojęcia, rys historyczny.
2. Podstawowy układ ergonomiczny. Relacje w układzie człowiek – maszyna –
środowisko.
3. Antropometria – geometryczne kształtowanie stanowiska pracy.
4. Obciążenie człowieka pracą. Wydatek energetyczny organizmu ludzkiego.
5. Obciążenie człowieka pracą. Obciążenia statyczne układu mięśniowo –
szkieletowego. Pojęcie monotypii.
6. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólna
charakterystyka czynników środowiska pracy. Zagrożenia związane z
przemieszczaniem się ludzi.
7. Czynniki niebezpieczne na stanowiskach pracy: zagrożenia wybuchem i
pożarem, ochrona przeciwpożarowa.
8. Czynniki niebezpieczne na stanowiskach pracy: Ochrona przeciw porażeniom
prądem elektrycznym. Zagrożenia polami elektromagnetycznymi.
9. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Pojęcie toksyczności,
klasy toksyczności. 
10. Bezpieczna obsługa sprzętu zmechanizowanego do aplikacji środków ochrony
roślin.
11. Zagrożenia wypadkowe. Pojęcie wypadku przy pracy. Postępowanie
powypadkowe. Profilaktyka i prewencja.
12. Czynniki szkodliwe i uciążliwe: drgania i ich wpływ na organizm ludzki.
Minimalizacja skutków drgań na stanowisku pracy.
13. Czynniki szkodliwe i uciążliwe: narażenie na hałas na stanowisku pracy.
14. Mikroklimat. Termiczne i atmosferyczne środowisko pracy.
15. Ochrona własności intelektualnej. Rodzaje i cechy praw autorskich. Sposoby
prawidłowego wykorzystania własności intelektualnej.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu fizyki, biologii człowieka i matematyki (na poziomie szkoły średniej).
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Literatura
Obowiązkowa

1. Rączkowski B. 2009; BHP w praktyce – wydanie XII. ODDK Gdańsk.1.
2. Wykowska M. 1994; Ergonomia, wyd. AGH Kraków.2.
3. Praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego 1995; Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i pro-jektowania, Wydawnictwo3.
„MARCUS” S.C., Łódź.
4. Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, CIOP Warszawa 1997.4.
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Dodatkowa
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

MR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

MR_P6S_KR05 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym ponoszenia odpowiedzialności za
społeczne skutki wdrażania metod ochrony roślin przed agrofagami oraz wymaganie tego od innych

MR_P6S_UK09
Absolwent potrafi przygotować opracowania pisemne oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień z
zakresu medycyny roślin, zaprezentować je i uzasadnić swoje stanowisko, właściwie korzystać z dostępnej
literatury z zachowaniem zasad prawa autorskiego i zasad ochrony własności przemysłowej

MR_P6S_WK15
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii związane ze stosowaniem
środków ochrony i maszyn do ich aplikacji


