
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka                                                                  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1 / 1 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1BHP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Piotras Šulskis, dr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Piotras Šulskis, dr 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 5   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 
 

  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie z podstawami BHP 

 
 

Wymagania wstępne 

Obecność na wykładach 

 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

 

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

1. Cel i istota ochrony pracy.  

2. Prawne aspekty ochrony pracy. Kodeks pracy. Prawidła i normy 

branżowe. Standardy. 
3. Środki organizacyjne. Organy kontrolujące i nadzorujące. 

Odpowiedzialność w razie naruszania zasad BHP. Prawa i obowiązki 
pracodawców oraz pracowników. Szkolenie. 
4. Środki techniczne. Budynki i pomieszczenia pracy. Drogi transportowe 

i przejścia (pożarowe, ewakuacyjne). Pomieszczenia pracy (normy 
przestrzenne, oświetlenie, wentylacja i inne wymagania). 

5. Praca z urządzeniami elektrotechnicznymi. Kategorie linii 
elektrycznych. Granice odpowiedzialności użytkownika. Kategorie 
porażeń prądem elektrycznym. Mechanizmy porażenia prądem. Środki 

ochronne. Pierwsza pomoc dla porażonego prądem. 
6. Ochrona przeciwpożarowa. Zjawisko pożaru i zagrożenie pożarowe. 

Charakterystyka pożarowa konstrukcji budowlanych. Warunki ewakuacji. 

1 

 
 

1 
 
 

1 
 

 
1 
 

 
 

1 

Razem godzin 5 

 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. P. Szulski: Podstawy ergonomii. Filia UwB, Wilno 2010. 
2. W.E. Woodson and D.W. Conover: Human engineering guide. Univ. of 
California press Berkeley, Los Angeles 1966. 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

3 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Forma zaliczenia – test 

 

 


