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EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki obejmu-
jącą analizę matematyczną i algebrę liniową oraz meto-
dy matematyczne i metody numeryczne stosowane do 
opisu i analizy układów mechanicznych, elektrycznych, 
elektronicznych, a także do prognozowania zagrożeń 

IB1_W01 

W02 

ma podstawową wiedzę z zakresu przyczyn powstawa-
nia oraz charakterystyki zagrożeń środowiskowych -  
chemicznych, biologicznych, akustycznych, pożarowych 
elektrycznych oraz ich negatywnego wpływu na organi-
zmy żywe i obiekty techniczne 

IB1_W04 

W03 

ma podstawową wiedzę z zakresu przepisów prawa 
podatkowego, administracyjnego, cywilnego, karnego, 
unii europejskiej, a także wiedzę dotyczącą doktryn poli-
tycznych i prawnych, oraz elementów prawa rzymskiego. 
ma elementarną wiedzę w zakresie prawa patentowego i 
własności intelektualnej. ma podstawową wiedzę w za-
kresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 
rodzaju umów o pracę, praw i obowiązków pracownika i 
pracodawcy wynikających z kodeksu pracy 

IB1_W11 

W04 

ma wiedzę dotyczącą tworzenia i eksploatacji systemów 
bezpieczeństwa urządzeń technicznych, w tym wiedzę w 
zakresie tribologii. ma podstawową wiedzę z zakresu 
budowy i działania systemów bezpieczeństwa, a także 
wiedzę obejmującą monitorowanie zagrożeń bezpie-
czeństwa 

IB1_W14 

W05 

ma podstawową wiedzę z zakresu maszyn i systemów 
produkcyjnych w tym ich diagnostyki. ma podstawową 
szczegółową wiedzę obejmującą analizę ryzyka wystą-
pienia katastrof technologicznych 

IB1_W15 

Umiejętności 

U01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i 
innych źródeł jak również potrafi integrować pozyskane 
informacje, interpretować je, wyciągać wnioski, a także 
formułować i uzasadniać opinie 

IB1_U01 

U02 

potrafi samodzielnie wyszukiwać i korzystać z aktów 
normatywnych, korzystać z uregulowań prawnych w 
rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i gospodar-
czych 

IB1_U09 

U03 
potrafi dokonać analizy ryzyka z wykorzystaniem metod 
ilościowych i jakościowych, potrafi stosować metody i 
techniki doskonalenia jakości eksploatacji systemu 

IB1_U11 

U04 

Potrafi dokonać podziału i charakterystyki zagrożeń 
bezpieczeństwa publicznego rozszerzoną o aspekty 
bezpieczeństwa obiektów publicznych. Zna elementy 
pasywnej i aktywnej ochrony. 

IB1_U36 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności inżynierii bezpieczeństwa, w 
tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowie-
dzialność za podejmowane decyzje 

IB1_K02 

K02 
ma świadomość ważności zachowania w sposób profe-
sjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i po-
szanowania różnorodności poglądów i kultur 

IB1_K03 
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TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie. 
Podział i klasyfikacja systemów bezpieczeństwa.  
Podstawowe pojęcia, uwarunkowania systemowe. 

2. Bezpieczeństwo narodowe. 
3. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 
4. Bezpieczeństwo społeczne. 
5. Bezpieczeństwo informacji. 
6. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. 
7. Metody tworzenia systemów bezpieczeństwa. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X    

W02   X    

W03   X    

W04   X    

W05   X    

U01   X   X 

U02   X   X 

U03   X    

U04   X    

K01   X   X 

K02   X   X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego. 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

17 h 
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4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

0,7 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,3 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

0 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

0,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
1 ECTS 

 
LITERATURA 

 

1. Przemysław Siemiątkowski, Maszyny - Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, Wiedza i Praktyka, wydanie 3, rok 2019. 

2. Strategia bezpieczeństwa narodowego POLSKI pod redakcją naukową Jarosława Gryz, PWN. 
3. William Stallings, Lawrie Brown, Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Helion. 




