Sylabus przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena kształcenia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki
prowadzącej moduł
Nazwa modułu
Klasyfikacja ISCED
Język kształcenia
Cele kształcenia

Efekty kształcenia dla
modułu
Metody sprawdzania i
kryteria oceny efektów
kształcenia uzyskanych
przez studentów
Typ modułu
Rok studiów
Semestr
Forma studiów
Imię i nazwisko
koordynatora modułu
i/lub osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko
osoby/osób
egzaminującej/egzaminuj
ących bądź udzielającej
zaliczenia, w przypadku
gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

Wymagania wstępne
I dodatkowe

Wszystkie Wydziały UJ z wyłączeniem Collegium Medicum
Inspektorat BHP UJ
Bezpieczeństwo i higieny kształcenia studentów(BHKD)
1021 Higiena publiczna
1022 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Polski
Zapoznanie z:
1) podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w procesie kształcenia,
2) zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia studentów
w Uniwersytecie Jagiellońskim,
3) zasadami postepowania w razie niebezpiecznych
zdarzeń: ewakuacji, pożaru/wybuchu, ataku
terrorystycznego itp.
4) zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Nie dotyczy
Egzamin testowy w trybie zdalnym.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów.
O
Pierwszy
Pierwszy
Studia stacjonarne i niestacjonarne.
Barbara Bryk, Małgorzata Szczepańska

Nie dotyczy

Nauczanie zdalne
Zakładana ilość godzin:
 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w procesie kształcenia – 35 min.
 Ogólne zasady bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
i ergonomii – 35 min.
 Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne
w UJ – 35 min.
 Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 40 min.
Razem 180 minut tj. 4 godzin lekcyjnych
Nie dotyczy

Rodzaj i liczba godzin
zajęć dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela
akademickiego
i studentów, gdy w danym
module przewidziane są
takie zajęcia
Liczba punktów ECTS
przypisana modułowi
Bilans punktów ECTS
Stosowane metody
dydaktyczne

Forma i warunki
zaliczenia modułu, w tym
zasady dopuszczenia do
egzaminu, zaliczenia, a
także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych
zajęć wchodzących w
zakres danego modułu

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Szkolenie zorganizowane jest w formie zdalnego nauczania
z wykorzystaniem platformy „Pegaz”. Uczestnicy szkolenia
otrzymują dostęp do materiałów zamieszczonych na
platformie w terminie określonym w zarządzeniu Rektora
UJ w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny
kształcenia studentów rozpoczynających naukę na I roku
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich oraz uczestników studiów
doktoranckich. Materiały przygotowane zostały w formach
tekstów, filmów, animacji, grafik, ilustracji a także testów
ćwiczeniowych. Udostępnione forum dyskusyjne umożliwia
kontakt zarówno z nauczycielem jak i z uczestnikami
szkolenia. W ramach forum możliwe jest prowadzenie
dyskusji na tematy związane z problematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy. Testy ćwiczeniowe
pozwalają na bieżące sprawdzanie przez uczestników
szkolenia swoich wiadomości i umiejętności.
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu
testowego w trybie zdalnym.
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów
(w pełni poprawna odpowiedź na 12 z 20 pytań). Czas
przeznaczony na rozwiązywanie testu to 30 minut.

Treści modułu
(z podziałem na formy
realizacji zajęć)

Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

I.

Przepisy prawne i wewnętrzne w UJ dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie
kształcenia:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa w uczelni.
2. Opieka lekarska nad studentami.
3. Wypadków studentów.
II. Ogólne zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii:
1. Zagrożenia powszechne oraz środki zapobiegawcze.
2. Zasady higieny w procesie nauki.
3. Zasady ergonomii przy obsłudze monitorów
ekranowych.
III. Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w UJ:
1. Bezpieczeństwo imprez.
2. Bezpieczeństwo w akademikach.
3. Zagrożenia psychospołeczne: dyskryminacja,
molestowanie seksualne, stalking, groźby karalne,
znieważenie, zniesławienie.
4. Studenci niepełnoletni.
5. Wsparcie dla zdrowia psychicznego (SOWA)
IV. Ochrona przeciwpożarowa. Reagowanie w sytuacji
zagrożenia:
1. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja.
2. Współpraca UJ z policją.
3. Reagowanie w razie:
1) klęski żywiołowej,
2) działań terrorystycznych,
3) ogłoszenia alarmu dla mieszkańców.
V. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:
1. Obowiązek prawny udzielenia pomocy.
2. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
1) Bezpieczeństwo
2) Sprawdzenie podstawowych czynności życiowych
3) Udzielanie pierwszej pomocy osobie
nieprzytomnej
4) Pomoc przy zatrzymaniu krążenia krwi
5) Krwotok, zranienia, amputacje
6) Oparzenia
7) Urazy kości i stawów
8) Urazy kręgosłupa
9) Porażenie prądem elektrycznym
Materiały zamieszczone w kursie.

