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Zintegrowane zarządzanie środowiskiem
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
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIIBS.MI2B.2870.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Szymon Szewrański

Pozostali prowadzący Szymon Szewrański

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Prezentacja zintegrowanych systemów zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w organizacjach.
Omawiane są wymagania prawne oraz standardy międzynarodowe.
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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

Ma pogłębioną wiedzę o zarządzaniu środowiskiem
i bezpieczeństwem w organizacjach. Zna standardy
zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
oraz standard zarządzania systemem BHP OHSAS
18001. Wie jaki jest zakres wymagań prawnych dla
podmiotów gospodarczych z zakresu zintegrowanej
ochrony środowiska i BHP.

IB_P7S_WK11,
IB_P7S_WK14_BHP Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi zidentyfikować problemy środowiskowe i BHP
zgodnie z wymaganiami standardów ISO 14001/
OHSAS 18001. Potrafi określać zakres wymagań
prawnych związanych z prowadzoną działalnością. Ma
umiejętność określania celów i zadań w ramach
zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem
i BHP w przedsiębiorstwie

IB_P7S_UW11,
IB_P7S_UW12_BE Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie projektu 20

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
65

ECTS
2.3

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.

 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem i BHP w przedsiębiorstwie. Zarządzanie
środowiskowe wg normy ISO 14001. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy OHSAS 18001. Wymagania prawne. Aspekty środowiskowe i problemy BHP.
Polityka, planowanie i programowanie. Zarzadzanie ryzykiem środowiskowym i
zawodowym. Ocena cyklu życia. Przegląd systemu, audyt i certyfikacja.

Wykład

2.

Mapowanie procesów. Wymagania prawne z zakresu prawa ochrony środowiska i
BHP. Ocena ryzyka środowiskowego i zawodowego. Identyfikacja znaczących
aspektów środowiskowych i problemów BHP. Polityka środowiskowa i BHP w
przedsiębiorstwie. Program zarządzania środowiskiem i BHP w przedsiębiorstwie.
Przegląd systemu i ocena wskaźnikowa. Komunikacja z otoczeniem.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt 50%

Literatura
Obowiązkowa

Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., 2012: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem1.
i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
Gierszewska G., Olszewska B., Skonieczny J., 2013: Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa.2.
Poskrobko B., Poskrobko T., 2012: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. PWE.3.
Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., 2013: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. PWE.4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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_UW12_BE
Absolwent potrafi wycenić wartość bezpieczeństwa w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i
krajobrazu, ocenić rozwiązania przyjęte w projektach inwestycyjnych pod względem bezpieczeństwa
ekologicznego; opracować plan zarządzania ryzykiem ekologicznym;

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

IB_P7S_WK14_BHP Absolwent zna i rozumie zasady oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie
z wymaganiami norm PN-N serii 18000;


