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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Industrial safety
M109

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

Bezpieczeństwo pracy w przemyśle

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,zasadami bezpiecznej pracy,
regulacjami prawnymi oraz czynnikami środowiska pracy. posiada wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy, zna
podstawowe cechy materialnego środowiska pracy. Zna interdyscyplinarną wiedzę o człowieku w środowisku
pracy.

Kod archiwizacji: 67A31354
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 znajomość fizyki, chemii, elektrotechniki

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza K1_W07 Zna podstawy zarządzania, organizacji pracy oraz inżynierii produkcji w zakresie potrzebnym inżynierowi organizującemu pracę w zakładzie przemysłowym. T1A_W02
EK2 Wiedza K1_W23 Zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy, zna podstawowe cechy materialnego środowiska pracy. Zna interdyscyplinarną
wiedzę o człowieku w środowisku pracy. Zna rolę ergonomii w środowisku pracy. Zna podstawową wiedzę z zakresu obciążenia środowiska naturalnego efektami ubocznymi procesów technologicznych. Zna metody służące
ochronie środowiska podczas produkcji przemysłowej. T1A_W08
EK3 Umiejętności K1_UP13 Potrafi znaleźć swoje miejsce w środowisku przemysłowym, spełniając zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi zorganizować sobie pracę w sposób bezpieczny i ułatwiający pracy innym.
Potrafi zorganizować pracę zespołu w sposób efektywny i bezpieczny.
EK4 Kompetencje społeczne K1_K02 Ma świadomość wpływu techniki i technologii na środowisko, stosunki
międzyludzkie, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa. Podejmując decyzje projektowe, bierze pod
uwagę te aspekty działalności inżynierskiej. T1A_K02

6

Treści programowe
Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

System ochrony pracy w Polsce. Zarządzanie bezpieczeństwem. Regulacje prawne
z zakresu ochrony pracy. Analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania
dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

6

W2

Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących
w procesach pracy.

4

W3

Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana
z nimi profilaktyka. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP. Metody pracy służb
bezpieczeństwa i higieny pracy.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Konsultacje
N3 Prezentacje multimedialne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Konsultacje przedmiotowe

1

Egzaminy i zaliczenia w sesji

1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

13

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Konieczność uzyskania oceny pozytywnej z każdego efektu kształcenia
W2 Zaliczenie testu

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie zna zasad bezpiecznej organizacji produkcji i stanowisk pracy

Na ocenę 3.0

Zna zasady bezpiecznej organizacji pracy, stanowisk i bezpiecznego poruszania się
po terenie zakladu

Na ocenę 3.5

jw.
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Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie
posiada wystarczającej wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy , nie zna
ogólnych przepisów BHP

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę
z zakresu prawnej ochrony pracy , zna ogólne przepisy BHP

Na ocenę 3.5

jw.

Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie zna niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących na stanowiskach
pracy oraz ich wpływu na organizm człowieka

Na ocenę 3.0

Zna niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące na stanowiskach pracy oraz
izna ch wpływ na organizm człowieka

Na ocenę 3.5

jw.

Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie zna ludzkich, organizacyjnych i technicznych przyczyn wypadków i obliczania
ryzyka na stanowiskach pracy

Na ocenę 3.0

Zna ludzkie, techniczne i organizacyjne przyczyny wypadków oraz potrafi
obliczyć ryzyko na stanowisku pracy

Na ocenę 3.5

jw.

Na ocenę 4.0

jw.

Na ocenę 4.5

jw.

Na ocenę 5.0

jw.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W07,
K1_W23,
K1_UP13,
K1_K02

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1_W07,
K1_W23,
K1_UP13,
K1_K02

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K1_W07,
K1_W23,
K1_UP13

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

K1_W07,
K1_W23,
K1_UP13,
K1_K02

Cel 1

W1

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] [1] Rączkowski B. — BHP w praktyce, Gdańsk, 2010, ODDK
[2 ] [2] Kodeks pracy — BHP w praktyce, Gdańsk, 2010, ODDK

Literatura dodatkowa
[1 ] Dz.U.03.169.1650 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż., prof. PK Janusz, Franciszek Krawczyk (kontakt: jkrawczy@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab.inż., Prof. Pk Janusz Krawczyk (kontakt: jkrawczy@pk.edu.pl)

Strona 5/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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