
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   BHP i Ergonomia ECTS 0 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Safety and Workplace Hygien and Ergonomy 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienia 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Iwona Kowalczuk 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. Iwona Kowalczuk 

Jednostka realizująca: 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki 

Konsumpcji 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot kliknij aby wybrać b) stopień I rok II 
c) niestacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: Dodaj tekst 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 10;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 0;  

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystanie multimediów, analiza materiałów źródłowych 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Etapy rozwoju zawodowego człowieka. Fizjologiczne aspekty pracy. Rodzaje i 

metody pomiaru obciążenia pracą fizyczną i psychiczną. Rodzaje zmęczenia. Parametry 

charakteryzujące sylwetkę człowieka (antropometria). Definicje, cele, zakres i rodzaje 

ergonomii. Ergonomiczne zasady kształtowania strefy pracy. Czynniki materialne 

środowiska pracy. BHP – zakres problemowy. Rodzaje zagrożeń występujących w 

procesie pracy. Przyczyny  wypadków przy pracy i postępowanie powypadkowe. Choroby 

zawodowe  - przyczyny i sposoby zapobiegania. Podstawowe przepisy BHP. Zasady 

udzielenia pierwszej pomocy.   

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
brak 

Założenia wstępne: brak 

Efekty kształcenia: 

01_W -  zna etymologię, cele, rodzaje i  

zakres pojęcia ergonomia, potrafi 

wymienić i scharakteryzować rodzaje 

pracy,  przedstawić sposoby ich 

pomiaru, rozumie psychospołeczne 

aspekty pracy,  rozumie i potrafi 

wyjaśnić zależność pomiędzy 

pomiarami antropometrycznymi  a  

projektowaniem stanowiska pracy,  zna 

zalecenia dotyczące optymalnych 

parametrów  środowiska pracy   

02_W - posiada wiedzę w zakresie  zagrożeń 

występujących w procesie pracy, podstawowych 

przepisów BHP oraz przyczyn wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, zna  podstawowe 

zasady udzielania pierwszej pomocy  

03_U - potrafi wyszukiwać niezbędne 

informacje w Kodeksie Pracy  

04_K - rozumie konieczność stałej aktualizacji 

wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pracy 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 
Kolokwium pisemne 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Prace pisemne, protokoły ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 100% wynik kolokwium 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa ze sprzetem audiowizualnym 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Kodeks Pracy; www.pracuj.pl. 

2. W. Bukała, K. Szczęch (2013): Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, Warszawa  

3. W.Ł. Nowacka (2013): Ergonomia i Ochrona pracy. Wyd. SGGW, Warszawa.  

4. J. Nowakowski  (1991): Nauka o pracy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

UWAGI: Dodaj tekst
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 30 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
0,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
0 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna etymologię, cele, rodzaje i  zakres pojęcia ergonomia, 

potrafi wymienić i scharakteryzować rodzaje pracy, 

przedstawić sposoby ich pomiaru, rozumie psychospołeczne 

aspekty pracy, rozumie i potrafi wyjaśnić zależność pomiędzy 

pomiarami antropometrycznymi  a  projektowaniem stanowiska 

pracy,  zna zalecenia dotyczące  optymalnych parametrów  

środowiska pracy 

K_W21 

02 posiada wiedzę w zakresie  zagrożeń występujących w procesie 

pracy, podstawowych przepisów BHP oraz przyczyn 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zna  podstawowe 

zasady udzielania pierwszej pomocy  

 

K_W21 

K_K08 

03 potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w Kodeksie Pracy  K_U16 

04 rozumie konieczność stałej aktualizacji wiedzy z dziedziny 

bezpieczeństwa pracy 

K_K03 

05           


