
    Załącznik nr 1 do Wytycznych do tworzenia programów studiów podyplomowych 

Symbol Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych 

Odniesienie do 

charakterystyk drugiego 

stopnia określonych na 

podstawie art. 7 ust. 3 

Ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 

na poziomie 6 PRK  

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

określonych na 

podstawie art. 7 ust. 4 

Ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 

na poziomie 6 PRK 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

ZBHP_W1 

w zaawansowanym stopniu znaczenie czynnika 

ludzkiego i typów osobowości w środowisku pracy oraz 

aktualnie obowiązujący wykaz chorób zawodowych; 

potrzebę profilaktyki w tym zakresie;  

 

P6S_WG, P6S_UW 
P6Z_WT, P6Z_WZ, 

P6Z_WO 

ZBHP_W2 

przepisy prawa regulujące krajowe prawo pracy, w 

szczególności dotyczące funkcjonowania komórki 

bhp w organizacji oraz obowiązków pracodawcy w 

zakresie bhp 

P6S_WG, P6S_WK P6Z_WT, P6Z_WZ  

ZBHP_W3 

zasady ochrony danych osobowych oraz etyki 

zawodowej pracownika; zagrożenia w zakresie 

bezpieczeństwa informacji i znaczenie nadużyć i 

przestępstw w cyberprzestrzeni 

P6S_WG P6Z_WT, P6Z_WO 

ZBHP_W4 

wymagania znormalizowanych systemów 

zarządzania bhp oraz wymagania systemu 

zgodnego z normą PN-N 18001 i ISO 45001 

P6S_WG 
P6Z_WT, P6Z_WZ, 

P6Z_WO 

ZBHP_W5 

zasady i wymagania pracy przy komputerze, pod 

kątem ograniczenia czynników negatywnie 

wpływających na zdrowie pracownika oraz zasady 

projektowania pomieszczeń i stanowisk 

P6S_WG P6Z_WO 

ZBHP_W6 

podstawowe zagrożenia ze strony czynników 

szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy (czynniki 

fizyczne, chemiczne i biologiczne) oraz wie, w jaki 

sposób można zminimalizować ich negatywne 

oddziaływanie 

P6S_WG 
P6Z_WT, P6Z_WZ, 

P6Z_WO 

ZBHP_W7 

podstawowe aspekty prawne związane z ochroną 

przeciwpożarową w Polsce oraz podstawowe 

zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

P6S_WG P6Z_WT 

Umiejętności: absolwent potrafi 

ZBHP _U1 

powołać się na aktualne przepisy regulujące sprawy 

bhp w organizacji, w tym sprecyzować uprawnienia i 

obowiązki pracodawcy i pracownika w obszarze bhp 

oraz dokonać samodzielnej analizy ryzyka 

zawodowego; zaproponować rozwiązania 

techniczne i organizacyjne w zakresie minimalizacji 

P6S_UW 

 

P6Z_UI, P6Z_UO, 

P6Z_UN, P6Z_UU 



zagrożeń w procesie pracy, wynikające z działań 

kontrolnych służby bhp oraz sporządzić plan działań 

korygujących lub zapobiegawczych 

ZBHP_U2 

zidentyfikować obszary i procesy w organizacji,  

w których dochodzi do przetwarzania informacji oraz 

wskazać skutki nadużyć i zidentyfikować zagrożenia 

w zakresie bezpieczeństwo informacji 

P6S_UW 

 
P6Z_UI, P6Z_UO 

ZBHP_U3 

krytycznie oceniać posiadaną wiedzę w zakresie 

identyfikowania wybranych elementów systemu 

zarządzania bhp w dowolnej jednostce 

organizacyjnej oraz współdziałać w zakresie 

prowadzenia audytów systemu zarządzania bhp 

P6S_UO, P6S_KK 
P6Z_UI, P6Z_UO, 

P6Z_UN 

ZBHP_U4 

zidentyfikować, zaplanować, zaprojektować i 

zorganizować bezpieczne miejsce i stanowisko 

pracy z komputerem  

P6S_UW 
P6Z_UI, P6Z_UO, 

P6Z_UN 

ZBHP_U5 

rozpoznać czynniki szkodliwe w miejscu pracy, 

zmierzyć ich natężenie, wyeliminować lub 

zminimalizować ich skutki oraz zaplanować 

działania przeciwdziałające tym zagrożeniom na 

przyszłość 

P6S_UW P6Z_UI, P6Z_UO 

ZBHP_U6 

samodzielnie udzielić pierwszej pomocy, zanim 

przyjedzie pogotowie ratunkowe; samodzielnie 

przygotować akcję gaśniczą w początkowej fazie 

pożaru oraz przeprowadzić ewakuację 

 P6S_WG, P6S_UW P6Z_UI, P6Z_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

ZBHP_K1 

wypełniania zobowiązań w zakresie 

odpowiedzialnego pełnienia roli pracownika służb 

bhp, przestrzegania zasad etyki oraz stosowania 

aktualnej wiedzy w zakresie przepisów bhp  

P6S_KK, P6S_KR, 

P6S_KO,  
P6Z_KP, P6Z_KO 

ZBHP_K2 
krytycznego oceniania posiadanej wiedzy w zakresie 
zagadnień dotyczących problematyki bhp, 
wdrażania systemu zarządzania bhp 

P6S_KR, P6S_KO P6Z_KW 

ZBHP_K3 

rozumienia wpływu zmian w miko- i makrootoczeniu 

na zarządzanie organizacją, rozumienia 

uwarunkowań dysfunkcyjnych zjawisk i zachowań w 

organizacji 

P6S_KK 
P6Z_KP, P6Z_KW, 

P6Z_KO 

 


