
  

Kod modułu M WE SEM1 M5 

Kierunek  lub kierunki 
studiów 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 
angielskim 

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia 

Work safety regulations 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakul. 

obowiązkowy   

Poziom modułu kształcenia I stopień studiów 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1       

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

1      kontaktowe        – 0,72 

       niekontaktowe     - 0.28 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Inż. Jerzy Wójcik  

Jednostka oferująca 
przedmiot 

Sekcja ds. BHP i Ochrony Ppoż. 

  Cel modułu 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Zapoznanie   studenta z ; 

 -  uregulowaniami z zakresu prawnej ochrony  pracy, przepisami      
    bezpieczeństwa i higieny pracy . 

 
-  czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia       

   dla bezpieczeństwa zdrowia i życia.     
    

 -  z ogólnymi zasadami i metodami likwidacji lub  ograniczania wpływu   

    czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy. 
               

-   postępowania w sytuacjach awaryjnych,  stanach zagrożenia           
    oraz w  razie  wypadku  przy pracy, udzielanie pierwszej  pomocy      

    przedlekarskiej   

 
-  ogólną wiedzą  z zakresu ergonomii w zakresie dostosowania   

   urządzeń i wyposażenia stanowiska  pracy do psychofizycznych cech i  
   możliwości człowieka.  

 

Treści modułu kształcenia 
– zwarty opis ok. 100 słów 

Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy; Polskie , Europejskie   -  
źródła prawa pracy./ przepisy, zasady, normy/ 

Obowiązki i prawa w zakresie bhp – pracodawcy, pracownika. 
Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne występujące w procesach 

pracy – charakterystyka w/w  czynników. 

Metody ograniczania i  likwidacji oddziaływania na pracowników czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i życia w środowisku pracy.                                                                   

Ryzyko zawodowe- definicja, ocena, szacowanie ryzyka zawodowego na  
wybranym stanowisku pracy- /lekarza medycyny weterynaryjnej/. 

Wypadki, kryteria - wypadku przy pracy, postępowanie  powypadkowe.   

Pierwsza pomoc medyczna –  podstawowe zabiegi ratownicze czynności 
ważnych dla życia. 

Ergonomia - pojęcie ergonomii, analiza stanowiska pracy pod względem 
ergonomicznym. 

Ochrona  przeciwpożarowa  w zakładzie pracy. 
 

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 

1.Kodeks  Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwiec 1974r. z późniejszymi  
   zmianami – akty wykonawcze do  Ustawy. 

2.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca w   



   sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy w uczelniach  Dz. U. Nr 128  

   poz. 897 . 2007 r. 
3.Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy / materiały  

   szkoleniowe dla nauczycieli.  

  akademickich / dr Ryszard Mikulski CIOP Warszawa 1999 r. 
4.Franciszek Małysz ,, BHP w zakładzie pracy ”Wydawnictwo Biblioteczka   

   pracownicza  Warszawa 2008 r. 
5.Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy praca zbiorowa Wydawnictwo   

   ABC a Wolters  Kluwer business  Warszawa 2009r / praca zbiorowa / 

Planowane 
formy/działania/metody 

dydaktyczne 

 
Wykład + dyskusja z wykorzystaniem technik audiowizualnych, pomocy 

szkoleniowych .  
Przygotowanie do zaliczenia. 

 


