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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Ergonomics and Occupational Safety
WM IBIOM oIS A6 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych pojęć umożliwiających zrozumienie przedmiotu i zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Zapoznanie studentów z treściami współczesnych koncepcji dot. fizycznego, społecznego
i psychicznego bezpieczeństwa pracy oraz z zadaniami współczesnej ergonomii.
Cel 2 Przedstawienie studentom warunków funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny-środowisko, ogólnych zasad projektowania ergonomicznego oraz zadań i osiągnięć ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej oraz
Kod archiwizacji: 73339788
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zastosowania twierdzeń ergonomicznych w pracy statycznej i dynamicznej.
Cel 3 Przedstawienie studentom budowy i zasad funkcjonowania systemu ochrony pracy w Polsce, wraz z uwarunkowaniami bezpieczeństwa pracy w aspektach: fizycznym, psycho-społecznym, prawnym z uwzględnieniem
aspektów ryzyk i zagrożeń w środowisku pracy.
Cel 4 Zapoznanie studentów z systemowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem pracy.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Posiada wiedzę o warunkach fizycznego, psycho-społecznego bezpieczeństwa pracy i zadaniach współczesnej ergonomii.
EK2 Umiejętności Potrafi zidentyfikować warunki funkcjonowania układu człowiek-obiekt techniczny-środowisko,
aby na tej podstawie kształtować ergonomię stanowiska pracy.
EK3 Umiejętności Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą fizycznych, psycho-społecznych i prawnych aspektów
pracy w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
EK4 Kompetencje społeczne Ma świadomość wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko, kontakty
interpersonalne, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa. Podejmując decyzje, rozumie i uwzględnia ich
społeczne koszty.
EK5 Wiedza Zna budowę i zasady funkcjonowania modelowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Ergonomia jako dyscyplina naukowa: historia, cele i zadania. Ergonomia w teorii
i praktyce. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.

4

W2

Ergonomia na stanowisku pracy. Praca statyczna i praca dynamiczna.
Ergonomiczne stanowisko pracy i konsekwencje pracy w warunkach łamania zasad
ergonomii.

4

W3

Czynniki biomechaniczne i antropometryczne, stanowisko pracy siedzącej,
stanowisko pracy projektowej i koncepcyjnej wybrane teorie antropometrii
i biomechaniki.

4

W4

Bezpieczeństwo i higiena pracy: historia, cele i zadania. Profilaktyka
bezpieczeństwa i higieny pracy. System ochrony pracy w Polsce.

4

W5

Ryzyko i teorie podejmowania ryzyka. Metody oceny ryzyka zawodowego. Choroby
zawodowe i wypadki przy pracy - definicje, rodzaje i stosowana profilaktyka.
Mikroklimat, a bezpieczeństwo pracy.

4
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W6

Stres zawodowy a bezpieczeństwo pracy. Teoria stresu, fazy stresu, kosekwencje
społeczne , psychiczne i biologiczne stresu. Stres a choroby zawodowe.Techniki
redukcji stresu. Stres a wypadkowość w miejscu pracy.

4

W7

Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem pracy. Systemowe
zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Model zarządzania i jego uwarunkowania.
Proces zarządzania i dokumentowanie funkcjonowania systemu. Kultura
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

5

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

10

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Posiada wiedzę o warunkach fizycznych środowiska pracy.

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Posiada wiedzę w warunkach fizycznych i psycho-społecznych środowiska pracy.

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Posiada wiedzę w warunkach fizycznych i psycho-społecznych środowiska pracy.
Zna zadania ergonomii w odniesieniu do warunków pracy.

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
Posiada wiedzę w warunkach fizycznych i psycho-społecznych środowiska pracy.
Zna zadania ergonomii w odniesieniu do warunków pracy. Potrafi wymienić
praktyczne przykłady wykorzystania tej wiedzy.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zidentyfikować warunków funkcjonowania układu
człowiek-maszyna-środowisko.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zidentyfikować warunków funkcjonowania układu
człowiek-maszyna-środowisko.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zidentyfikować warunków funkcjonowania układu
człowiek-maszyna-środowisko oraz ocenić ergonomię w odniesieniu do jednego
z elementów.

Na ocenę 4.0

Student potrafi zidentyfikować warunków funkcjonowania układu
człowiek-maszyna-środowisko oraz ocenić ergonomię w odniesieniu do wszystkich
elementów.

Na ocenę 4.5

Student potrafi zidentyfikować warunków funkcjonowania układu
człowiek-maszyna-środowisko oraz ocenić ergonomię w odniesieniu do wszystkich
elementów, aby na tej podstawie zaproponować jedno rozwiązania doskonalące.

Na ocenę 5.0

Student potrafi zidentyfikować warunków funkcjonowania układu
człowiek-maszyna-środowisko oraz ocenić ergonomię w odniesieniu do wszystkich
elementów, aby na tej podstawie zaproponować trzy rozwiązania doskonalące.

Strona 4/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Efekt kształcenia 3
Na ocenę 2.0

Student nie ma wiedzy na temat fizycznych, psycho-społecznych i prawnych
aspektów pracy.

Na ocenę 3.0

Student ma wiedzę na temat prawnych aspektów pracy, którą potrafi zastosować
w celu poprawy warunków pracy.

Na ocenę 3.5

Student ma wiedzę na temat prawnych aspektów pracy, którą potrafi zastosować
w celu poprawy warunków pracy.

Na ocenę 4.0

Student ma wiedzę na temat psycho-społecznych i prawnych aspektów pracy,
którą potrafi zastosować w celu poprawy warunków pracy.

Na ocenę 4.5

Student ma wiedzę na temat psycho-społecznych i prawnych aspektów pracy,
którą potrafi zastosować w celu poprawy warunków pracy.

Na ocenę 5.0

Student ma wiedzę na temat fizycznych, psycho-społecznych i prawnych
aspektów pracy, którą potrafi zastosować w celu poprawy warunków pracy.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie rozumie wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko.Nie
potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł wiedzy

Na ocenę 3.0

Student ma świadomość wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko.
Potrafi samodzielnie poszukiwać źródeł wiedzy.

Na ocenę 3.5

Student ma świadomość wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko,
kontakty interpersonalne i bezpieczeństwo. Potrafi samodzielnie poszukiwać
źródeł wiedzy.

Na ocenę 4.0

Student ma świadomość wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko,
kontakty interpersonalne, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa. Potrafi
samodzielnie poszukiwać i korzystać ze źródeł wiedzy.

Na ocenę 4.5

Student ma świadomość wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko,
kontakty interpersonalne, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa.
Podejmując decyzje, rozumie i uwzględnia ich społeczne koszty. Potrafi
poszukiwać samodzielnie źródeł wiedzy.

Na ocenę 5.0

Ma świadomość wpływu pracy, techniki i technologii na środowisko, kontakty
interpersonalne, bezpieczeństwo i poziom życia społeczeństwa. Podejmując
decyzje, rozumie i uwzględnia ich społeczne koszty. Potrafi pracować w zespole
w sytuacji rywalizacji, poszukiwać samodzielnie różnych źródeł wiedzy.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Student wymienia co najmniej jedną koncepcje zarządzania bezpieczeństwem
pracy.

Na ocenę 3.5

Student wymienia i charakteryzuje co najmniej jedną koncepcje zarządzania
bezpieczeństwem pracy.

Na ocenę 4.0

Student wymienia poznane koncepcje zarządzania bezpieczeństwem pracy (w tym
systemową).
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Na ocenę 4.5

Student wymienia i charakteryzuje poznane koncepcje zarządzania
bezpieczeństwem pracy (w tym systemową).

Na ocenę 5.0

Student wymienia i charakteryzuje poznane koncepcje zarządzania
bezpieczeństwem pracy (w tym systemową) i wskazuje na warunki efektywności
systemu.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_W17,
K1_W24

Cel 1

W1 W2 W4

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K1_UP11

Cel 2

W2 W3 W4

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K1_UP11,
K1_UP13

Cel 3

W5 W6

N1 N3 N4

F1 P1

EK4

K1_K02

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1 N3

F1 P1

EK5

K1_W24

Cel 4

W7

N1 N3 N4

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] D. Koradecka — Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Warszawa, 1999, CIOP

Literatura uzupełniająca
[1 ] J. Szlązak, N. Szlązak — Bezpeiczeństwo i higiena pracy, Kraków, 2012, AGH
[2 ] E. Kowal — Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, Warszawa-Poznań, 2002, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Janusz Bąk (kontakt: januszbak@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Janusz Bąk (kontakt: januszbak@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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