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SYLABUS ZAJĘĆ/GRUPY ZAJĘĆ

Katedra Ochrony ŚrodowiskaJednostka organizacyjna:

Dane ogólne:

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

Specjalność/Specjalizacja: Odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Dobór środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczejNazwa zajęć / grupy zajęć:

Kod zajęć/grupy zajęć: 211826 Kod Erasmus:

Punkty ECTS: 1 Rodzaj zajęć:

Rok studiów: 2 Semestr: 4

obowiązkowy

Course / group of courses:

Forma studiów: stacjonarne

Nazwa katalogu: WMP-OS-I-22/23Z-OZEiBHP [11636]

Nazwa bloku zajęć:

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 4 Ć 15 Zaliczenie z oceną 1

Razem 15 1

Koordynator: dr inż. Katarzyna Maj-Zajezierska

Prowadzący zajęcia:

Język wykładowy: semestr: 4 - język polski

Objaśnienia:

   Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru.

Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium dyplomowe, ĆP - ćwiczenia praktyczne, ĆM - ćwiczenia
specjalistyczne (medyczne),ĆK - ćwiczenia specjalistyczne (kliniczne), LO – ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z
technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT – zajęcia terenowe, ĆT -ćwiczenia specjalistyczne (terenowe), ĆAP - ćwiczenia specjalistyczne
(artystyczne/projektowe),ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (sportowe), ĆF - ćwiczenia specjalistyczne (fizjoterapeutyczne), ĆL - ćwiczenia specjalistyczne
(laboratoryjne), PD - pracownia dyplomowa, PR - praktyka zawodowa, SK -samokształcenie

Dane merytoryczne

Wymagania wstępne:

Szczegółowe efekty uczenia się

Lp. Student, który zaliczył zajęcia, zna i rozumie/potrafi/jest gotowy do: Kod efektu dla
kierunku studiów

Sposób weryfikacji efektu
uczenia się

posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień
związanych z BHP

OS1_W11_BHP1

wykazuje znajomość problematyki dotyczącej zapobiegania wypadkom i
chorobom związanym z wykonywaniem pracy oraz rozumie różnorodne
uwarunkowania działalności w zakresie BHP

OS1_W12_BHP2

potrafi zaplanować bezpieczne stanowisko pracy wraz z dokumentacją
rozwiązań technicznych i organizacyjnych

OS1_U16_BHP3

przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz samodzielnie i
odpowiedzialnie podejmuje decyzje w stanach zagrożenia

OS1_K024

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne)
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Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się

Warunki zaliczenia

Treści programowe (opis skrócony)

Content of the study programme (short version)

Treści programowe

Liczba godzin

Forma zajęć:

Semestr:

Literatura

Podstawowa

Uzupełniająca

Przyporządkowanie zajęć/grup zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej

Dane jakościowe

nauki o zarządzaniu i jakości

Obciążenia studenta [w godz.]Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Sposób określenia liczby punktów ECTS

15Udział w zajęciach

1Konsultacje z prowadzącym

0Udział w egzaminie

0Bezpośredni kontakt z nauczycielem - inne

5Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć

4Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu

0Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.

0Inne

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25

Liczba punktów ECTS 1

Liczba punktów ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego
L. godzin ECTS

16 0,6

L. godzin ECTS
Zajęcia o charakterze praktycznym

0,410

Objaśnienia:

1 godz = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin

W sekcji 'Liczba punktów ECTS' suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i o charakterze
praktycznym może się różnić od łącznej liczby punktów ECTS dla zajęć/grup zajęć.
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