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Cel modułu Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z aktualną teoretyczną i praktyczną 
znajomością zagadnień związanych z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy prowadzeniu działań w zakresie gospodarki łowieckiej. Problematyka ta 
obejmuje zasady właściwego postępowania przy działaniach związanych z 
wykonywaniem prac z zakresu gospodarki łowieckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków wykonywania polowania w zróżnicowanych 
strukturach ekosystemów. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą nowoczesnych narzędzi 
w zakresie kształtowania warunków i środowiska pracy. 

Treści modułu kształcenia  W czasie realizowania przedmiotu przewidziane jest poruszanie problematyki 
związanej z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń w środowisku pracy w związku z 
prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Zapoznanie z elementami ustalania stopnia 
zagrożeń przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów prac, celem podjęcia 
ewentualnych działań ochronnych i profilaktycznych związanych z ograniczeniem 
lub wyeliminowaniem potencjalnych źródeł zagrożeń. Zapoznanie z 
podstawowymi technikami oceny stopnia zagrożeń. Nabycie umiejętności w 
zakresie organizacji polowań indywidualnych i zbiorowych z uwzględnieniem 
zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminu polowań. 
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