Wrocław, dnia 28 lipca 2017 r.
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
we współpracy z:
Centrum Ratownictwa we Wrocławiu
Urzędem Dozoru Technicznego we Wrocławiu
Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
we Wrocławiu
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka
Zastępca Kierownik studiów: mgr Dawid Piekarski
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu).
Adresat studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i
wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego). Otrzymane
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych BHP upoważnia absolwentów, zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późniejszymi zmianami) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych
inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych
jednostkach. Absolwenci zdobędą także wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkolenia pracowników.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy
w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w tym przedmiocie.
Dodatkową korzyścią jest :
1. Możliwość ukończenia certyfikowanego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
2. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia kształcenia dorosłych.
Zasady odpłatności: 3000 zł (trzy tysiące złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana
rekrutacyjna. Absolwentom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługuje 15% zniżki.

opłata

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie końcowego egzaminu z całości programu
i napisanie pracy dyplomowej oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia.
Świadectwo: Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Świadectwo upoważnia absolwentów do ubiegania się o pełnienie
funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw BHP w
przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 28 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c.
kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe (określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy) bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia wysyłana jest drogą pocztową na adres
korespondencyjny wskazany przez Kandydata w kwestionariuszu osobowym. Na pierwszych zajęciach
Uczelnia zawiera (w formie pisemnej) ze Słuchaczem studiów podyplomowych umowę dotyczącą
świadczenia usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Pracy jest wyposażenie słuchaczy
w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania
i
ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w
środowisku pracy. Studia umożliwią teoretyczną, praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady
pracy. Studia Podyplomowe BHP obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i pozaprawnych
dotyczących BHP. W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się zwłaszcza na prawie pracy, w tym
głównie na prawie ochrony pracy oraz na dyscyplinach prawnych określających skutki naruszeń w

sferze BHP. W zakresie nauk pozaprawnych Studia obejmują kształcenie w dziedzinie nauk
technicznych, ergonomii, metodologii pracy służby bhp oraz pedagogiki.
Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy
cechowali się następującymi umiejętnościami:
1. znali ważniejsze postanowienia Kodeksu pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących
problematyki bhp oraz potrafi nadzorować ich przestrzeganie,
2. znali podstawową terminologię prawniczą (ogólna wiedza o prawie),
3. zna podstawową terminologię dotyczącą źródeł zagrożeń zawodowych, oceny ryzyka zawodowego,
4. mieli wiedzę na temat rodzajów, zakresu i skutków dla życia i zdrowia zagrożeń fizycznych i
chemicznych, biologicznych i innych występujących w środowisku pracy,
5. mieli wiedzę na temat systemu kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa bhp,
6. mieli wiedzę na temat procedur powypadkowych oraz w razie podejrzeń i stwierdzenia chorób
zawodowych i pozazawodowych,
7. mieli wiedzę na temat procedur udzielania pomocy przedmedycznej,
8. mieli wiedzę na temat procedury w razie zagrożenia pożarowego, ewakuacji, katastrof,
9. potrafi przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp.

PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy obejmuje dwa semestry nauki w
trybie niestacjonarnym i zakłada 162 godziny zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 55
W semestrze pierwszym przewidziano 96 godzin zajęć i 28 pkt. ECTS, w semestrze drugim 66 godzin
27 pkt. ECTS.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 11 przedmiotów. W drugim semestrze
powinni uzyskać zaliczenia 9 przedmiotów oraz przystąpić do egzaminu końcowego obejmującego
zakres materiału z całości studiów. Forma egzaminu oraz zakres pytań zostanie przedstawiona
słuchaczom przez Kierownika Studiów Podyplomowych na pierwszym zjeździe.
Część zajęć przewidziano do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e
learning).
I SEMESTR STUDIÓW

Nazwa przedmiotu
Lp
1.

Forma
Liczba Forma
zajęć
godz. zaliczenia
Prawo pracy (źródła 30h
40 h Zaliczenie
prawa,
prawo Wykład/
urlopowe, czas pracy, 10h ewspółdziałanie
learning
pracodawcy
ze
związkami
zawodowymi,
społeczna
inspekcja
pracy, rodzaje umów o
prace,
rozwiązanie
stosunku
pracy,
ochrona
wynagrodzenia,

Punkty
ECTS
8

Prowadzący
pracownicy UWr:
dr Andrzej Jabłoński,
dr Piotr Ochman
+
Praktycy:
SSA Jarosław Błaszczak
r.pr Ewa Czapiewska

obowiązki
pracodawcy)
2.

3.

4.

5.

6.

7.
9.

10.

11.

Prawna ochrona pracy

Wykład

10 h

Zaliczenie

3

pracownicy UWr:
dr Agnieszka Górnicz
Mulcahy
dr Karolina Stopka

Konwencje, normy i Wykład
uregulowania
międzynarodowe oraz
dyrektywy
Unii
Europejskiej dotyczące
bezpieczeństwa pracy
Nadzór państwowy nad Wykład
warunkami pracy

4h

Zaliczenie

2

pracownicy UWr:
prof. dr hab. Zdzisław
Kubot
dr hab. Artur Tomanek

6h

Zaliczenie

2

pracownik UWr
prof. dr hab. Karol Kiczka

Wymogi policyjne i
reglamentacyjne
w
gospodarce
(oferty,
certyfikaty,
kwalifikacje…)
Czynniki
szkodliwe,
niebezpieczne
i
uciążliwe w środowisku
pracy,
Zadania
i
metody
pracy służb bhp
Ergonomia w procesie
pracy

4h

Zaliczenie

2

Wykład

pracownik UWr
dr hab. T. Kocowski, prof.
nadzw. UWr
7h
14 h
Wykład/
7h
elearning
wykład 4 h

Zaliczenie

3

praktyk Sanepid/PIP

Zaliczenie

2

praktyk BHP

Wykład

6h

Zaliczenie

2

praktyk

Psychofizjologiczne
Wykład
problemy człowieka w
środowisku pracy

4h

Zaliczenie

2

Środki
ochrony Wykład
indywidualnej

4h

praktyk psycholog
Zaliczenie

2

praktyk BHP

Łączna liczba godzin: 96/ECTS 28
II SEMESTR STUDIÓW

Lp
1.

–

Nazwa
Forma
przedmiotu
zajęć
Ustalanie przyczyn i Wykład
okoliczności wypadków
przy pracy oraz chorób
zawodowych,
Świadczenia z tytułu
wypadków przy pracy i
chorób zawodowych
Ćwiczenia

Liczba
godz.
6h

Forma
zaliczenia
Zaliczenie

Punkty
ECTS
2

Prowadzący

pracownicy UWr:
dr Karolina Stopka,
dr Piotr Ochman
praktyk
SSA Jarosław Błaszczak
4h

Zaliczenie

2

praktyk BHP

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Ocena
zawodowego

ryzyka Wykład

2h

Zaliczenie

2
praktyk BHP

Ćwiczenia 2 h

Zaliczenie

2

praktyk BHP

Wykład

6h

Zaliczenie

2

praktyk

Wykład

6h

Zaliczenie

2

praktyk UDT

Wymagania
prawne Wykład
4h
dotyczące
oceniania
zgodności
maszyn.
Prawne
aspekty
oznakowania CE
Psychologiczne
i Wykład
9h
pedagogiczne
podstawy
edukacji Ćwiczenia 9 h
dorosłych

Zaliczenie

2

praktyk UDT

Zarządzanie
bezpieczeństwem
pracy
Techniczne
bezpieczeństwo pracy

Zaliczenie

3

CEN

Zaliczenie

3

CEN

Organizacja
i Wykład
2h
metodyka
szkolenia
oraz
popularyzacja
bezpieczeństwa pracy
Zasady
udzielania Wykład/
8h
pomocy
Ćwiczenia
przedmedycznej*

Zaliczenie

2

Zaliczenie

3

praktykratownik
medyczny

Ochrona
Wykład
przeciwpożarowa.
Zagrożenia pożarowe i
wybuchowe

Zaliczenie

3

praktyk/
Pożarna

8h

praktyk BHP

oficer

Straż

Łączna liczba godzin: 66/ECTS 27
RAZEM: 164 godz./ECTS 55

*szczegółowy program zajęć z przedmiotu: Zasady udzielania pomocy przedmedycznej:

1

60 min

wykład

2

90 min

ćwiczenia

3

60 min

ćwiczenia

4

30 min

ćwiczenia

5

60 min

wykład

Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem
nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych. Łańcuch przeżycia.
Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dorosłych.
Resuscytacja
(ocena
poszkodowanego,
udrożnienie
dróg
oddechowych, ocena oddechu, wezwanie pomocy, ocena oznak
krążenia, postępowanie przy niedrożności dróg oddechowych,
ułożenie pacjenta w pozycji bocznej, niedrożność dróg
oddechowych, pokaz użycia i działania automatycznego
defibrylatora zewnętrznego).
Wstępne badanie urazowe.
Postępowanie w obliczu wystąpienia urazu. Wywiad SAMPLE.
Rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu: rany, złamania,
skręcenia, stłuczenia.
Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne
zagrażające życiu: zawał mięśnia sercowego, napad duszności
(astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, hipoglikemia w
przebiegu cukrzycy.

