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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, PG_00048562

Kierunek studiów Technologia chemiczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii Analitycznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 2.0 33.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z rodzajami czynników występujących w środowisku pracy i ich wpływu na organizm 
ludzki. Omówienie głównych źródeł czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz 
podstawowych zasady i metod likwidacji lub ograniczania wpływu tych czynników. Nabycie wiedzy na temat 
metod pomiaru natężenia czynników szkodliwych i uciążliwych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] ma podstawową wiedzę 
na temat ochrony środowiska w 
technologii chemicznej, 
klasyfikacji procesów 
technologicznych ze względu na 
stopień uciążliwości dla 
środowiska i sposób eliminacji 
oddziaływania instalacji 
technologicznych na środowisko 
oraz stosowania biologicznych 
metod w ocenie zanieczyszczeń 
środowiska

Student zna zagrożenia dla 
środowiska naturalnego 
wynikające związane istnienia 
przemysłu chemicznego.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy- przegląd
Hałas
Drgania mechaniczne i wstrząsy
Obciążenie pracą fizyczną
Mikroklimat środowiska pracy
Pola elektromagnetyczne i promieniowanie
Promieniowanie optyczne i laserowe
Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
Zapylenie pomieszczeń i stanowisk pracy
Czynniki chemiczne w środowisku pracy
Wentylacja pomieszczeń i stanowisk pracy
Czynniki biologiczne
Dobór i stosowanie środków ochrony osobistej
Chemiczne katastrofy przemysłowe
Mobbing
Bezpieczeństwo i higiena pracy - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
Narkotyki a praca
Ergonomia
Gaśnice - rodzaje, budowa, zastosowanie, sposób użycia

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przygotowanie prezentacji na 
wybrany temat

100.0% 90.0%

Obecność na zajęciach 60.0% 10.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Andrzej Uzarczyk, Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy,, 
ODDK, Gdańsk, 2006.
Skowroń J., Zapór L., Pośniak M., Szewczyńska M., Lisowski A., 
Czynniki chemiczne w środowisku pracy, Centralny Instytut Ochrony 
pracy, Państwowy Instytut Badawczy, 2006.
Pawłowska Z., Rzepecki J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i 
ryzykiem, Centralny Instytut Ochrony pracy, Państwowy Instytut 
Badawczy, 2008.

Uzupełniająca lista lektur Nie dotyczy
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy- przegląd
Hałas
Drgania mechaniczne i wstrząsy
Obciążenie pracą fizyczną
Mikroklimat środowiska pracy
Pola elektromagnetyczne i promieniowanie
Promieniowanie optyczne i laserowe
Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
Zapylenie pomieszczeń i stanowisk pracy
Czynniki chemiczne w środowisku pracy (może być do podziału pomiędzy dwie grupy)
Wentylacja pomieszczeń i stanowisk pracy
Czynniki biologiczne
Dobór i stosowanie środków ochrony osobistej
Chemiczne katastrofy przemysłowe
Mobbing
Bezpieczeństwo i higiena pracy - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
Narkotyki a praca
Ergonomia
Gaśnice - rodzaje, budowa, zastosowanie, sposób użycia

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


