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Kierunek  lub kierunki studiów Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

BHP,  Ergonomia  i Ochrona Własności Intelektualnej 
Occupational health safety, ergonomy and intellectual 
property rights 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (0,9/1) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr Marek Kopacki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Ochrony Roślin, Katedra Fizjologii Roślin  

Cel modułu Student uzyska podstawową wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, w tym szczegółowo zostaną 
omówione zagadnienia związane z prawem autorskim i 
prawami pokrewnymi. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Realizowany moduł kształcenia dotyczy przekazania wiedzy 
dotyczącej ochrony własności intelektualnej. Na prowadzonych 
wykładach przekazywane będą zagadnienia związane z 
autorskimi prawami osobistymi i majątkowymi. Przekazane 
zostaną również informacje związane z prawem własności 
przemysłowej, wynalazkami, wzorami użytkowymi i wzorami 
przemysłowymi. Omówione będą podstawy prawne 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym rozporządzenia krajowe 
oraz Dyrektywy UE. 
Scharakteryzowana zostanie metodyka oraz rodzaj szkoleń z 
zakresu BHP. Określone zostaną czynniki oraz procesy pracy 
stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia. Omówione 
będą czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, ich klasyfikacje 
ze względu na stopień zagrożenia oraz metody likwidacji i 
ograniczania ich oddziaływania na pracowników. Omówiona 
zostanie historia, zadania oraz rodzaje ergonomii. 
Scharakteryzowana będzie ocena ryzyka zawodowego, jej 
podstawy prawne i definicje oraz analiza czynników 
wpływających na poziom ryzyka, a także najważniejsze metody 
oceny ryzyka zawodowego. Omówione zostaną zasady 
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, jej podstawy prawne 
oraz zasady jej udzielania przy urazach, zatruciach, 
poparzeniach, zadławieniach, porażeniach prądem oraz  
zasady postępowania w razie pożaru. 
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