
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  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1BHP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

ERGONOMIA 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 
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 ergonomii 

 
 

 
Wymagania wstępne 

Obecność na wykładach 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

1. Czł0wiek i środowisko 

2. Ergonomia 
3. Człowiek 

4. Cechy przestrzenne i organizacja stanowiska pracy 
5. Specyfika stanowiska pracy z komputerem 
6 Warunki pracy 

 

 
 
Wykład  

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

1.Warunki potrzebne do funkcjonowania człowieka w środowisku 
2.System ,,człowiek-maszyna-otoczenie”. Czynniki ergonomiczne. 
3.Człowiek jako system biomechaniczny. Cechy antropometryczne. 

Obciążenia fizyczne. Analizatory. 
4.Układ przestrzenny elementów stanowiska pracy. Pozycje pracy i 

wysiłek fizyczny. Środki przekazu informacji. Człony sterownicze. 
5.Specyfika stanowiska pracy z komputerem. Parametry stołu i krzesła 

roboczego. Zony optymalnego zasięgu. Rozmieszczenie klawiatury i 
ekranu monitora. Zapobieganie zagrożeniom. 
6.Warunki pracy. Mikroklimat. Wibracja. Szum. Oświetlenie. 

1 
 
1 

 
1 

 
1 

 
 
1 

Razem godzin 5 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. P. Szulski: Podstawy ergonomii. FiIia UwB, Wilno 2010. 
2. W.E. Woodson and D.W. Conover: Human engineering guide. Univ. of 

California press Berkeley, Los Angeles 1966. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

3 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Forma zaliczenia – test 

 


