
 

IV. Opis programu studiów
 

3. KARTA PRZEDMIOTU
 

Kod przedmiotu 

Nazwa przedmiotu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Obowiązuje od roku akademickiego

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
 

Kierunek studiów 

Poziom kształcenia 

Profil studiów 

Forma i tryb prowadzenia studiów

Zakres 

Jednostka prowadząca przedmiot

Koordynator przedmiotu 

Zatwierdził 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTY
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Status przedmiotu  

Język prowadzenia zajęć 

Usytuowanie modułu w planie studiów 

Wymagania wstępne 

Egzamin (TAK/NIE) 

Liczba punktów ECTS 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład

Liczba godzin 
w semestrze 

15

 

do Zarządzenia Rektora nr

Opis programu studiów 

KARTA PRZEDMIOTU 

M#1-S1-IB-506 

Fizjologia Pracy 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim work physiology 

roku akademickiego 2019/2020 

USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Inżynieria Bezpieczeństwa 

I stopień 

ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

wszystkie 

przedmiot Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

dr inż. Robert Molasy 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy

obowiązkowy 

polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 5 

brak 

NIE 

1 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt

15    

 
Załącznik nr 9 

do Zarządzenia Rektora nr 35/19 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn 

przedmiot podstawowy 

projekt seminarium 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 

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 

W02 

ma podstawową wiedzę na temat pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna rodzaje 
środków stosowanych przy zabezpieczaniu i ochronie 
obiektów technicznych, posiada wiedzę na temat zasad 
ergonomii i bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują-
cych w obiektach technicznych, zna metodykę pracy 
służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz relacji w ukła-
dzie człowiek-maszyna. ma podstawową wiedzę w za-
kresie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego rozsze-
rzoną o aspekty bezpieczeństwa obiektów publicznych 

IB1_W07 
 

Umiejętności 
U01 

potrafi dobrać środki ochrony i bezpieczeństwa odpo-
wiednie do przewidywanych zagrożeń oraz czynników 
szkodliwych i uciążliwych dla środowiska pracy 

IB1_U14 

U02 
zna czynniki ergonomiczne wpływające na komfort 
i bezpieczeństwo stanowiska pracy 

IB1_U15 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształca-
nia się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia pody-
plomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodo-
wych, osobistych i społecznych 

IB1_K01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy wykonywania pracy 
2. Cykl pracy i schemat obciążenia człowieka pracą 
3. Parametry życiowe człowieka a idealna masa ciała 
4. Diagnoza obciążeń człowieka w procesie pracy 
5. Wydatek energetyczny w procesie pracy oraz metody pomiaru 
6. Obciążenie fizyczne pracownika na stanowisku pracy 
7. Metoda Lehmanna 
8. Fizjologiczna krzywa pracy 
9. Zmęczenie i trening 
19. Rola centralnego układu nerwowego w pracy 
11. Materialne warunki pracy 
12. Fizjologia widzenia 
13. Fizjologia wypoczynku 
14. Negatywny wpływ na organizm człowieka Hałasu, wibracji i promieniowania 
elektromagnetycznego  
15. Substancje toksyczne i pyły na stanowiskach pracy – reakcja organizmu człowieka 

*) 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    

U01   X    
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U02   X X   

K01      X 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Prawidłowe wykonanie trzech z pięciu prostych zadań ry-
sunkowych. 

*) 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 

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. Polskie Normy 
2. Molasy R. Grafika Inżynierska – zasady rzutowania i wymiarowania, PŚk Kielce 2012. 
3. Molasy R  Rysunek Techniczny: chropowatość i falistość powierzchni, tolerancje geometryczne i 

tolerowanie wymiarów”, PŚk Kielce 2016. 
4. Manual SolidWorks 2019 




