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Kierunek lub kierunki studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przedmiot do wyboru 14 - Ustawiczne kształcenie dorosłych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Nazwa modułu kształcenia 

Continuing adult education in the field of occupational health and safety 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia I st stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV rok 

Semestr dla kierunku Semestr 7 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

3  
1,92/1,08 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. inż. Halina Pawlak 

Jednostka oferująca moduł Katedra Podstaw Techniki, Zakład Ergonomii 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi organizacji 
i prowadzenia ustawicznego kształcenia dorosłych w dziedzinie bhp. Utworzenie 
systemu szkoleń bhp w zakładzie. Przygotowanie, przeprowadzenie szkolenia 
i walidacja szkoleń z dziedziny bhp. Przygotowanie programów i prowadzenie 
dokumentacji szkoleniowej. Zastosowanie metod kształtowania kultury 
bezpieczeństwa pracy. Umiejętnym rozpoznaniem rynku usług szkoleniowych. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Podstawy prawne przygotowania, prowadzenia i walidacja szkoleń bhp. Formy 
kształcenia dorosłych. Dydaktyka dorosłych. Środki i metody dydaktyczne w 
szkoleniach bhp. Efektywność procesu nauczania i uczenia się. Rodzaje szkoleń 
bhp. Przygotowanie programów i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej z 
zakresu bhp. Umiejętne rozpoznaniem rynku usług szkoleniowych, wybór firmy i 
ocena jakości szkolenia. Utworzenie systemu szkoleń bhp w zakładzie. 
Zastosowanie skutecznych metod kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Koradecka D. (red.). Bezpieczeństwo i higiena pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2008.  
Dołęgowski B., Janczała S. Praktyczny poradnik dla służb bhp, Wydawnictwo ODDK 
Gdańsk 2008 
Jargiło J., Jargiło G. Poradnik pedagogiczny, Wyd. Sanbonus. Sandomierz 2007r. 
Anioł A., Anioł S., Śmidowski M. Materiały szkoleniowe w zakresie metod 
prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg. 2014. 
Anioł A., Anioł S. Materiał dydaktyczny do kursu pedagogicznego pozaszkolnych 
form kształcenia. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg. 2014. 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz.94, z 
późn. zm.). 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.)- 
aktualizowane w dniu zajęć. 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.)- 
aktualizowane w dniu zajęć. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, wykonanie prezentacji, wystąpienia, praca w grupach. 

 


