PROGRAM STUDIÓW

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEOSTWEM I HIGIENĄ PRACY
BLOK I. Regulacje prawne z zakresu BHP – 16 godzin




krajowe regulacje dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy oraz zarządzania
środowiskowego
regulacje unijne oraz pozostałe wytyczne międzynarodowe
organy nadzoru nad warunkami pracy

BLOK II. Zadania i uprawnienia służby BHP. Metody pracy służby BHP – 16 godzin





obowiązki związane z organizacją służ BHP
zadania służb BHP – ocena stanu BHP w organizacji, analiza ryzyka zawodowego,
raportowanie
zarządzanie bezpieczeostwem i higieną pracy – polityka, planowanie, profilaktyka,
wdrażanie
wymogi kwalifikacyjne dla pracowników BHP

BLOK III. Systemy zarządzania BHP w organizacjach oraz ekonomiczne aspekty zarządzania –
16 godzin






inicjacja, adaptacja i eksploatacja systemu zarządzania BHP (SZ BHP) w organizacji
samoocena i audyt BHP w organizacji
BHP a System Zarządzania Jakością (SZJ), w tym rola BHP w ramach Zintegrowanych
Systemów Zarządzania
rozwiązania normatywne w zapewnieniu bezpieczeostwa i higieny pracy – ISO,
HACCP
BHP a ekonomia organizacji

BLOK IV. Psychologia i socjologia pracy w nowoczesnej gospodarce opartej o wiedzę i
technologie – 8 godzin






człowiek i jego osobowośd
wpływ uwarunkowao psychologicznych i środowiskowych na proces pracy
kształtowanie satysfakcji z pracy
wpływ formalnych i nieformalnych grup społecznych na efektywnośd oraz inne,
wybrane zmienne organizacyjne
wybrane zagadnienia teorii psychologii i socjologii organizacji i zarządzania

BLOK V. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy – 8 godzin




przedmiot i zakres badao – ergonomia środowiska pracy
fizjologia pracy, antropometria i biomechanika
kształtowanie warunków pracy – czynniki ergonomiczne organizacji pracy

BLOK V. Kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP – 8 godzin





definiowanie i podział kompetencji interpersonalnych / psychospołecznych
przegląd umiejętności osobistych i społecznych w kontekście skuteczności i
efektywności zawodowej
sposoby kształtowania relacji z otoczeniem – system wartości, postawa życiowa,
osobowośd itp.
analiza profilu potencjału zawodowego – zrozumienie różnic w indywidualnych
stylach działania

BLOK VI. Podstawy przedsiębiorczości – własna działalnośd w zakresie BHP – 8 godzin







wybrane zagadnienia z zakresu psychologicznych aspektów i instrumentów
zarządzania
podstawy przedsiębiorczości – elementy i struktura organizacji
pomysł na własny biznes – jak się wyróżnid
biznes plan, plan marketingowy oraz podstawy planowania finansowego
„social media” i nowoczesne technologie w budowaniu przewagi konkurencyjnej
zarządzanie małą firmą usługową – aspekty praktyczne

BLOK VII. Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy – 16 godzin




czynniki zagrożeo występujące w procesach pracy
ryzyko zawodowe – analiza, ocena i dokumentacja ryzyka
sposoby ograniczenia i likwidacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i
uciążliwych

BLOK VIII. Techniczne bezpieczeostwo pracy – 8 godzin




maszyny i urządzenia – wymagania, układy sterowania, zabezpieczenia i urządzenia
ochronne, oznakowania, instrukcje
prace szczególnie niebezpieczne, procedury, oceny zgodności, ograniczenia
analiza czynników niebezpiecznych

BLOK IX. Wypadki w pracy i choroby zawodowe – uwarunkowania i rozwiązania – 16 godzin




pojęcie wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy
rodzaje wypadków, okoliczności i przyczyny powstawania wypadków
obowiązki pracodawcy i pracownika





postępowanie powypadkowe – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
choroby zawodowe – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

BLOK X. Ochrona przeciwpożarowa – 8 godzin





organizacja i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
definicje i teorie spalania i pożarów
przeciwpożarowe wymagania budowlane oraz środki ochrony i prewencji – gaśnice i
środki gaśnicze, urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
zagrożenie wybuchem, prace i materiały niebezpieczne

BLOK XI. Pierwsza pomoc – 8 godzin



ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
klasyfikacji wypadków i uszkodzeo: zranienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia, urazy
termiczne (oparzenia i odmrożenia) porażenie prądem elektrycznym, zatrucia
chemiczne, biologiczne

BLOK XII. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP – 8 godzin







wymogi prawne z zakresu prowadzenia szkoleo BHP
organizacja szkoleo
metodyka i dydaktyka w zakresie prowadzenia szkoleo
podział na grupy pracowników – wzorcowe programy szkoleo
dokumentacja szkoleniowa
popularyzacja problematyki bezpieczeostwa i higieny pracy poprzez edukację
dorosłych

PRAKTYKA – 30 godzin
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE


Audytor Wewnętrzny
Pracy – 8 godzin

Systemu

Zarządzania

Bezpieczeostwem

i

Higieną

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów, egzamin dyplomowy w formie testu
obejmującego całośd programu studiów, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej
(w wymiarze 30 godzin).

