Studia podyplomowe Zarządzanie
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/11/20/13125/104164

Cena netto

3 490,00 zł

Cena brutto

3 490,00 zł

Cena netto za godzinę

16,01 zł

Cena brutto za
godzinę

16,01

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

218

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-03-16

Termin zakończenia
usługi

2019-03-10

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-11-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-03-09

Maksymalna liczba uczestników

25

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246), spełniają
wymagania kwalifikacyjne w zakresie
wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy
na stanowisku inspektora, starszego inspektora,
specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego
specjalisty ds. bezp.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej

Osoba do
kontaktu

Ewa Mroczkowska

E-mail

podyplomowe_bin@ath.bielsko.pl

Telefon

338279207

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246), spełniają
wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowisku
inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Prawna ochrona pracy w Polsce. Regulacje UE, Nadzór nad warunkami pracy. Organy nadzoru,
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, Psychologia i socjologia pracy Zarządzanie

bezpieczeństwem i higieną pracy, Ekonomiczne aspekty zarządzania, Techniczne bezpieczeństwo
pracy, Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy, Ocena zagrożeń czynnikami występującymi
w procesach pracy, Ocena i analiza ryzyka związanego z zagrożeniami, Metody likwidacji lub
ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych
występujących w procesach pracy, Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
Pierwsza pomoc przedlekarska, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona środowiska naturalnego, Systemy
zarządzania BHP, Zadania i uprawnienia służb BHP. Metody pracy służb BHP, Organizacja i metody
szkolenia w zakresie BHP.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Dokument uzyskiwany:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwaliﬁkacjach BHP z dnia 2
listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Grupa docelowa
Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w służbach
bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Opis warunków uczestnictwa
Opłata za studia:
Opłata jednorazowa za całość studiów: 3490 zł
Opłata ratalna: 2 raty po 1800 zł

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowy,
formularz zgłoszeniowy,
odpis ukończenia studiów wyższych,
1 zdjęcie,
kserokopia dowodu osobistego (z miejscem zameldowania),
kserokopia dowodu wpłaty.
Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata I raty. Przyjmowani
są absolwenci wszystkich kierunków studiów.
Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie umowy z Uczelnią.

Informacje dodatkowe
Wszystkie zajęcia odbywają się w sali L324, chyba że w planie zaznaczono inaczej

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2018-0316

16:15

19:30

3:15

Ergonomia w kształtowaniu warunków
pracy (6h) dr M. Warchał, Specjalista
zewn.; L324

2018-0317

09:15

14:00

4:45

3

Psychologia i socjologia pracy (4h) Dr H.
Howaniec, ATH L324

2018-0323

16:15

19:30

3:15

4

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne
czynniki pracy. Ocena zagrożeń
czynnikami występującymi w procesach
pracy. (8h) Dr K. Nowacki, PŚl sala L025

2018-0324

09:15

16:00

6:45

5

Psychologia i socjologia pracy (4h) Dr H.
Howaniec, ATH - Przeniesione na 12
maja

2018-0406

16:15

19:30

3:15

6

Prawna ochrona pracy w Polsce.
Regulacje UE (8h) Mgr M. Nowak, PIP

2018-0407

09:15

14:00

4:45

7

Psychologia i socjologia pracy (4h) Dr H.
Howaniec, ATH

2018-0420

16:15

19:30

3:15

8

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne
czynniki pracy. Ocena zagrożeń
czynnikami występującymi w procesach
pracy. (8h) Dr K. Nowacki, PŚl

2018-0421

09:15

16:00

6:45

9

Psychologia i socjologia pracy (4h) Dr H.
Howaniec, ATH Uwaga: sala L217

2018-0512

16:15

19:30

3:15

10

Metody likwidacji lub ograniczenia
oddziaływania na pracowników
czynników szkodliwych, uciążliwych i
niebezpiecznych występujących w
procesach pracy 4h) Mgr A. Prus,

2018-0525

16:15

19:30

3:15

11

Prawna ochrona pracy w Polsce.
Regulacje UE (4h) Mgr M. Nowak, PIP,
Nadzór nad warunkami pracy. Organy
nadzoru (4h) Mgr M. Nowak, PIP

2018-0526

09:15

16:00

6:45

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne
czynniki pracy. Ocena zagrożeń
czynnikami występującymi w procesach
pracy. (4h) Dr K. Nowacki, PŚl; L324

2

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

12

Metody likwidacji lub ograniczenia
oddziaływania na pracowników
czynników szkodliwych, uciążliwych i
niebezpiecznych występujących w
procesach pracy (4h) Mgr A. Prus,

2018-0608

16:15

19:30

3:15

13

Systemy zarządzania BHP (6h) dr T.
Szkuta, Specjalista zewn.

2018-0609

09:15

14:00

4:45

14

Metody likwidacji lub ograniczenia
oddziaływania na pracowników
czynników szkodliwych, uciążliwych i
niebezpiecznych występujących w
procesach pracy (4h) Mgr A. Prus,

2018-0622

15:30

20:30

5:00

15

Nadzór nad warunkami pracy. Organy
nadzoru (4h) Mgr M. Nowak, PIP, Prawna
ochrona pracy w Polsce. Regulacje UE
(2h-egz) Mgr M. Nowak, PIP

2018-0623

09:00

14:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Honorata Howaniec

Obszar specjalizacji

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk
o zarządzaniu

Doświadczenie zawodowe

adiunkt, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości,
Wydział Zarządzania i Transportu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Kierownik Studiów podyplomowych Zarządzanie
Bezpieczeństwem i Higieną pracy, Wydział
Zarządzania i Transportu, Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
Willowa 2/sala L324
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Organizacja studiów: 2 semestry - 218
godzin,
w
tym
158
godzin
zajęć
dydaktycznych
(wykłady,
ćwiczenia,
seminaria,
egzaminy). Zjazdy:
ATH,
Willowa 2, budynek L, sala zostanie
podana uczestnikom w Dziekanacie, po
zakończeniu rekrutacji Piątki po południu
(po 16-tej), soboty, średnio raz na dwa lub
trzy tygodnie w trakcie trwania roku
akademickiego.

Warunki logistyczne:

