
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólno akademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1BHP 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1/semestr 1 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

5 godzin wykłady 

Założenia i cele przedmiotu 

Student nabywa wiedzę dotyczącą zagrożeń dla zdrowia i życia podczas realizacji 

obowiązków zawodowych i zna podstawowych zasad ochrony zdrowia. 

Student ma umiejętności, kompetencje i podstawowe pojęcia z zakresu BHP. 
 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykłady  z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. 

Zaliczenie przedmiotu: Udział w wykładach. 5 godz. Samodzielne studiowanie 

tematyki zajęć 8 godz. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 13 godz. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia przedmiotu BHP  
 

K_W03 
2. Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych 

 

K_W03 
3. Student dysponuje wiedzą na temat porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznie 

zasilanych 

K_W03 

  4. Student zna i rozumie podstawowe metody oceny ryzyka zawodowego K_W03 
Umiejętność  

6. Posiada umiejętność z korzystania zasad BHP.  
 

K_U10 

Kompetencje  społeczne  

7. Ma świadomość roli BHP K_K03 

 

Punkty ECTS 1 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

Rodzaj aktywności Liczba godzin 

Udział w wykładach 5 

Praca samodzielna i udział w konsultacjach. 8 

Ogólna liczba godzin 13 

  

Data opracowania: 01.12.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski 

 

 

 

http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/education_effect/course/21911/connection/iet-1-301-n-bhp-i-ergonomia
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/education_effect/course/21911/connection/iet-1-301-n-bhp-i-ergonomia
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/education_effect/course/21911/connection/iet-1-301-n-bhp-i-ergonomia
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/education_effect/course/21911/connection/iet-1-301-n-bhp-i-ergonomia
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/education_effect/course/21911/connection/iet-1-301-n-bhp-i-ergonomia
http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2014-2015/pl/magnesite/education_effect/course/21911/connection/iet-1-301-n-bhp-i-ergonomia


 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

(wykład) 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu BHP 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1BHP 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr Pierwszy rok, pierwszy semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 
5 godzin wykładów + 8 godzin pracy samodzielnej 

Liczba punktów ECTS 1 

Prowadzący  Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Wykłady: 5 godzin 

WYKŁADY: 

 

1. Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Oddziaływanie środowiska na organizm ludzki. Warunki pracy i 

oddziaływanie środowiska na organizm ludzki  (temperatura, 

wilgotność, naświetlenie … ). Hałas; podstawowe pojęcia; 

natężenie hałasu; rodzaje hałasu; dopuszczalne wartości hałasu; 

profilaktyka. Pyły przemysłowe w środowisku pracy; 

oddziaływanie pyłów na organizm ludzki; ochrona przed 

nadmiernym pyleniem; profilaktyka. (2 godz.) 

 

2. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki;  

porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych; rodzaje i 

uwarunkowania oddziaływań; wartości graniczne natężenia prądu. 

Zasady postępowania w przypadku rażenia prądem elektrycznym; 

uwalnianie porażonego od działania prądu; ocena stanu 

porażonego; rodzaje udzielanej pierwszej pomocy. Zakres 

pierwszej pomocy udzielanej porażonemu; sztuczne oddychanie i 

pośredni masaż serca; opis i zasady wyboru poszczególnych metod 

sztucznego oddychania; postępowanie w przypadku jednego lub 

dwóch ratowników; kontrola skuteczności i postępowanie w 

przypadku przywrócenia oddychania i krążenia. (1 godz.) 

3. Podstawowe akty prawne dotyczące BHP w świetle Prawa 

Polskiego i Litewskiego. (0,5 godz.) 

3. Wypadki i choroby zawodowe; podstawowe pojęcia, przyczyny 

wypadków i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych. (0,5 godz.) 

4. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;  

Zakładowa polityka BHP; znaczenie kosztów w polityce BHP; 

certyfikaty na SZ BHP. Metody oceny ryzyka zawodowego; 

zagrożenie a ryzyko; ryzyko na stanowiskach pracy; ocena ryzyka 

zawodowego. (1 godz.) 



Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia. Student dysponuje 

aktualną wiedzą podstawowych aktów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa pracy. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie przedmiotu: 100% obecność na wykładach, w razie 

opuszczenia wykładów dodatkowy sprawdzian pisemny   

z tematyki wykładów BHP. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa i dodatkowa. 

1. Daszczyszak M.: Ocena ryzyka zawodowego przy eksploatacji 

urządzeń elektroenergetycznych, Energetyka, 1/2005. 

2. Daszczyszak M.: Wpływ poziomu niezawodności na poziom 

bezpieczeństwa pracowników, Przegląd Elektrotechniczny 1/2005. 

3. Kinney G. F., Wiruth A. D.: Practical Risk Analysis for Safety 

Management, Naval Weapons Center, China Lake, 1976. 

4. Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012. 

 

Dodatkowa.  
1.Zenonas Ramonas, Dalia Cikotienė. Žmonių sauga. VŠI. 2003.  

3. http://www.ibspan.waw.pl/~sikorski/wi/load_wi.htm 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

                                                 

 


