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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu ergo-
nomii, projektowania ergonomicznego i wymagań sta-
wianych wyrobom. 

IB1_W07 

W02 
Student ma wiedzę na temat systemu ochrony pracy 
w Polsce i zna podstawowe prawa i obowiązki 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

IB1_W07 
IB1_W11 

W03 
Student ma podstawową wiedzę na temat zagrożeń 
wynikających z wykonywanej pracy.  

IB1_W07 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Student ma świadomość zagrożeń wynikających z wy-
konywanej pracy oraz rozumie konieczności uwzględ-
nienia możliwości i ograniczeń człowieka przy projekto-
waniu wyrobów technicznych.  

IB1_K02 

K02 
Student rozumie konieczność przestrzegania wymagań 
w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy 
i ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie. 

IB1_K02 
IB1_K05 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Literatura przedmiotu. Omówienie pojęcia, zakresu 
i celu ergonomii. Ergonomia jako nauka multidyscyplinarna. Ergonomia warunków 
pracy. Ergonomia wyrobów. Ergonomia koncepcyjna, jej cel, zakres i podstawowe 
zadania. Ergonomia korekcyjna, jej cel, zakres i podstawowe zadania. Charaktery-
styka elementarnego układu ergonomicznego: człowiek - obiekt techniczny - środo-
wisko.  
2. Charakterystyka procesu pracy. Charakterystyka środowiska pracy, środków pracy 
i przestrzeni pracy. Charakterystyczne okresy w procesie pracy zawodowej człowie-
ka. Praca fizyczna i praca umysłowa. Obciążenie człowieka pracą. Wskaźniki ocenia-
jące obciążenie człowieka pracą. Skutki obciążenia człowieka wysiłkiem statycznym. 
Czynniki mające wpływ na obciążenie układu nerwowego człowieka. Efekt fizjolo-
giczny obciążenia człowieka pracą. Czynniki wpływające na proces zmęczenia. Ob-
jawy zmęczenia fizycznego i objawy zmęczenia psychicznego. Ryzyko zawodowe 
i jego źródła oraz skutki. Choroby zawodowe. 
3. Podstawy metodologii projektowania ergonomicznego. Definicja pojęcia projekto-
wanie ergonomiczne. Zagadnienia rozwiązywane w procesie projektowania ergono-
micznego. Procedury projektowania ergonomicznego. Struktura projektowania ergo-
nomicznego: składnik ludzki i składnik techniczny. Fazy istnienia wyrobu. Koszty 
podwyższania ergonomicznej jakości w różnych fazach istnienia wyrobu. Metody 
kształtowania struktury przestrzennej miejsca pracy. Podstawowe zasady ergono-
miczne przy projektowaniu i ocenie produktów. 
4. Przepisy prawa i normy w projektowaniu ergonomicznym. Źródła informacji na 
temat projektowania produktu ergonomicznego i bezpiecznego w użytkowaniu. Cen-
tyl i charakterystyki centylowe do opisu danych antropometrycznych populacji czło-
wieka. Przykłady wykorzystania danych antropometrycznych populacji człowieka. 
NOWE I GLOBALNE PODEJŚCIE stosowane w Unii Europejskiej dotyczące wyro-
bów i jego podstawowe założenia. Kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie 
oznaczenia CE. 
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. System prawny ochrony pracy w Polsce. 
System organizacyjny ochrony pracy w Polsce. Podstawowe obowiązki pracodawcy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawa i obowiązki pracowników z zakre-
su BHP. Obowiązki osób kierujących pracownikami. Odpowiedzialność za wykrocze-
nia przeciwko prawom pracownika. 
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6. Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy. Organizacja i metodyka szko-
lenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowanie bezpiecznych 
zachowań pracowników w procesie pracy. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pra-
cownikami. Skierowanie na badania profilaktyczne. Rodzaje lekarskich badań profi-
laktycznych obejmujących osoby pracujące lub chcące podjąć pracę.  Nadzór i kon-
trola warunków pracy. 
7. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy. Czynniki fi-
zyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Badania i pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia.  
8. Kolokwium zaliczeniowe. 

*) 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    

K01   X   X 

K02   X   X 

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 

Ocena 3.0 wymaga uzyskania co najmniej 50% punktów 
z kolokwium. Ocena 3.5 wymaga uzyskania co najmniej 
60% punktów z kolokwium. Ocena 4.0 wymaga uzyskania 
co najmniej 70% punktów z kolokwium. Ocena 4.5 wymaga 
uzyskania co najmniej 80% punktów z kolokwium. Ocena 
5.0 wymaga uzyskania co najmniej 90% punktów z kolo-
kwium. 

*) 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 

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

0,7 ECTS 
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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 
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