KARTA PRZEDMIOTU
Tytuł

Kod

Szkolenie BHP
Nazwa studiów podyplomowych

Rok / Semestr

Studia doktoranckie

I/1
1

Specjalność

Przedmiot :

Zarządzanie i systemy produkcyjne
Godziny

Liczba punktów

Ćwiczenia:

Wykłady:

Laboratoria:

Projekty / seminaria:

8
2

Stopień studiów:

Forma zajęć :

Sposób zaliczenia3:

Studia doktoranckie

Stacjonarne/ Niestacjonarne

zaliczenie pisemne

Prowadzący przedmiot:

Prowadzący przedmiot:

dr inż. Grzegorz Dahlke
email: grzegorz.dahlke@put.poznan.pl
tel. 665 3407
Wydział Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

dr inż. Adam Górny
email: adam.gorny@put.poznan.pl
tel. 665 3407
Wydział Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i
społecznych:
1
2
3

Wiedza: posiada podstawową wiedzę z anatomii i fizjologii
Umiejętności: uczenia się i szybkiego reagowania
Kompetencje personalne i społeczne: jest odpowiedzialny i potrafi postępować zgodnie z
zasadami BHP, potrafi współdziałać w zespole

Cel przedmiotu:
Zapoznanie doktorantów z przepisami, zarządzaniami i regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa, higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej; uzupełnienie wiedzy z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i nauką,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa,
c) kształtowania warunków pracy i nauki w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Efekty kształcenia
Wiedza:
1

zna zagadnienia związane z kształtowaniem zasad bezpieczeństwa w środowiska pracy i
nauki

2

zna zagadnienia dotyczących bezpiecznego postępowania w przypadku występujących
zagrożeń

3

ma wiedzę o normach organizacyjnych
Umiejętności:
1
2
3

1

potrafi prawidłowo zorganizować stanowisko pracy i nauki
potrafi właściwie postępować w sytuacji występujących zagrożeń
potrafi udzielić pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia ich
bezpieczeństwa i życia

Proszę wpisać właściwe: obligatoryjny, do wyboru
Proszę wpisać właściwe: stacjonarne, niestacjonarne
3
Proszę wpisać właściwe: egzamin, zaliczenie
2

4

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami
(prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania

Kompetencje personalne i społeczne:
1

ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki
zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur i środowiska naturalnego
Literatura podstawowa:
1.Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 lipca 2007r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach: (Dz.U.2007.128.897)
2.Rozporządzenia Ministra Pacy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);
3.Przepisy prawne i regulaminy obowiązujące w PP
Literatura uzupełniająca:
1.Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK Sp.z o.o. Gdańsk 2009
TREŚCI PROGRAMOWE
Lp.

Problematyka ogólna

Zagadnienia szczegółowe

Liczba
godz.

1

podstawowe zagadnienia z zakresu bhp

• organizacja warunków kształcenia, środków ochrony
indywidualnej, postępowania w przypadku zagrożeń

2

2

sytuacje kryzysowe

• postępowanie w sytuacjach kryzysowych

1

3

udzielanie pierwszej pomocy

• NZK, zadławienia, omdlenia, oparzenia, etc.

2

Sposoby oceny – F - Formująca ( ocena cząstkowa), P - Podsumowująca
F1

Dyskusje podsumowujące poszczególne wykłady, dające możliwość oceny zrozumienia problematyki przez
słuchacza

P1

Test pisemny

OBCIĄŻENIE PRACĄ SŁUCHACZA
FORMA AKTYWNOŚCI

4

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA
ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe z nauczycielem (wykład)
Indywidualne konsultacje dla przedmiotu

8
-

Praca własna słuchacza

-

Przygotowanie do testu

-

SUMA

-

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
4
PRZEDMIOTU

-

Proszę nie wypełniać sumarycznej liczby punktów ECTS

