COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO HIGIENA PRACY
Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy
poprzez przekazanie im wiedzy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na
bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wyposażenie w umiejętności w zakresie oceny zagrożeń
czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z mmi związanego,
jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.
Adresaci:
Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów jest uprawniony do pracy w służbach bezpieczeństwa i
higieny pracy na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, jak również
głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż spełniają wymagania kwalifikacyjne
w zakresie wykształcenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U.
Nr 246. poz. 2468).
Czas trwania: 2 semestry - 164 godzin dydaktyczne. Zajęcia odbywają się podczas sobotnioniedzielnych zjazdów (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio dwa zjazdy w miesiącu.
Opłata za studia:
Opłata za studia wynosi 3400 zł (możliwa płatność w dwóch po 1700 zł).
Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państowa, pokój
nr 14 w budynku D, Legnica, ul. Sejmowa 5A, lub przesłać pocztą z dopiskiem "Studia
Podyplomowe"

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się minimalnej, niezbędnej liczby kandydatów.

AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
www.ack.collegiumwitelona.pl
59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 14, budynek D.
e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
I semestr
Lp.

Przedmiot

L. godz.

1.

System ochrony pracy w Polsce i UE

2.

Nadzór nad warunkami pracy i organy nadzoru

3.

Zagrożenia czynnikami występującymi w środowisku pracy

12

4.

Prawna ochrona pracy

12

5.

Ergonomia i fizjologia pracy

6.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

7.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8

8.

Ocena i analiza ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi

6

9.

Edukacja dorosłych

10
8

8
12

12
Razem:

88

II semestr
Lp.

Przedmiot

L. godz.

1.

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy

12

2.

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

12

3.

System zarządzania środowiskowego

4.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

5.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

4

6.

Ochrona przeciwpożarowa

6

7.

Organizacja stanowiska pracy

8

8.

Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP

4

9.

Ocena i analiza ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi

8
12

10
Razem:

76

