
Karta opisu zajęć (sylabus) 

 

Nazwa kierunku studiów  

 

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Ochrona własności intelektualnej, ergonomia i BHP 

Protection of intellectual property, ergonomics and 

occupational health and safety 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 

stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

1 (0,72/ 0,28) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 
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Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 

Cel modułu 

 

podanie słuchaczom podstawowych informacji z zakresu: 

ochrony praw autorskich i uregulowań prawnych, 

ergonomii i podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

tym uregulowań prawnych 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa, ergonomii i 

higieny pracy  

W2. Zna podstawowe akty prawne z ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego  

Kompetencje społeczne: 

K1. Jest obowiązkowy, pracuje w zespole dbając o 

bezpieczeństwo swoje i innych  

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

Głównym celem modułu jest przekazanie studentom 

podstawowej wiedzy z zakresu: ochrony praw autorskich 

oraz o uregulowaniach prawnych dot. własności 

intelektualnej; ergonomii, jako nauce interdyscyplinarnej 

poruszającej zagadnienia obciążenia psychicznego i 

fizycznego pracownika oraz wytycznych dot. 

ergonomicznego projektowania struktury przestrzennej 

stanowisk pracy; zasad kształtowania bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w tym wymagań dla budynków i 

pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, maszyn i innych 

urządzeń technicznych oraz profilaktyki osób pracujących. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) Prawo własności 

intelektualnej, Lexis Nexis Warszawa 2009 

2. Rączkowski B. BHP w praktyce. Wyd. ODDK, 2014. 

3. Dołęgowski B., Janczała S. Co pracownik powinien 

wiedzieć o bhp. Podstawowe wiadomości o 

bezpieczeństwie pracy, zagrożeniach zawodowych, 

pierwszej pomocy i ochronie przeciwpożarowej Wyd. 

ODDK, 2010. 
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Literatura uzupełniająca: 

1. Nowińska E., Promińska U., du Vall M. Prawo 

własności przemysłowej, Warszawa 2011. 

2. Wykowska M. Ergonomia jako nauka stosowana. 

Wyd. AGH Kraków 2007. Olszewski J. Podstawy 

ergonomii i fizjologii pracy. Wyd. Akademia 

Ekonomiczna , Poznań 1997. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 
Wykład multimedialny, dyskusja 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – test jednokrotnego wyboru z treści wykładowej 

W2 – test jednokrotnego wyboru z treści wykładowej 

  

K1 – ocena z udziału w wykładach, frekwencja 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ w formie: zaliczenia cząstkowe 

archiwizowanie w formie papierowej lub cyfrowej. 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych: 

 student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

 student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

 student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

 student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części).  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa = 90 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych na ćwiczeniach (oceny sprawdzianów oraz 

oceny aktywności – pracy grupowej/indywidualnej, oceny 

z referatu, itp. ) + 10% ocena z frekwencji. Warunki te są 

przedstawiane na pierwszych zajęciach z modułu. 
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Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

‒ wykład (15 godz./0,6 ECTS),  

‒ konsultacje (3 godz./0,12 ECTS).  

Łącznie – 18 godz./0,72 ECTS 

 

Niekontaktowe 

 studiowanie literatury (7 godz./0,28 ECTS). 

Łącznie 7 godz./0,28 ECTS 

 

Łączny nakład pracy studenta to 25 godz. co 

odpowiada 1 punktowi ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 15 godz.; w konsultacjach – 3 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

 

W1 - BB_W09  

W2 - BB_W10  

 

K1 - BB_K02  

 

 


