Studia Podyplomowe – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Cel studiów
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, do rozpoznawania i analizy ryzyka,
eliminowania zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także doradzania w
projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii
Europejskiej.
Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem magistra, inżyniera
lub licencjata) pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, jak i osób pracujących
w służbach BHP chcących uzyskać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego
zawodu, bądź podwyższyć już posiadane kwalifikacje.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz.
2468) - pracownikami służby BHP mogą być osoby posiadające zawód technika BHP, wyższe
wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP.
Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Terminy zjazdów podane na stronie internetowej Uczelni www.wsbia.edu.pl w zakładce:
studenci -> terminy zjazdów.
Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów
określonych w planie i programie nauczania oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
Rekrutacja
trwa
do
30
września
dla
studiów
rozpoczynających
się
w semestrze zimowym (od października) oraz do 31 stycznia dla studiów rozpoczynających się
w semestrze letnim (od lutego).
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie
opłaty za studia oraz złożenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Studia będą uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.
Opłaty
Wpisowe: 85 zł;
Czesne za 2 semestralne studia jest płatne w ratach:
- za każdy semestr po 1200 zł w terminach do: 15 II, 15 X
lub
- 2 razy w semestrze po 600 zł w terminach: (do 15 II, 15 III); (do 15 X, 15 XI)
Numer rachunku bankowego:

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

tytuł wpłaty: " Studia Podyplomowe, rata nr, nazwisko imię, adres”

Wymagane dokumenty:








podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na stronie internetowej Uczelni
www.wsbia.edu.pl w zakładce: rekrutacja -> podyplomowe),
odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra),
kserokopia 2 stron dowodu osobistego,
dowód wpłaty wpisowego,
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSBiA (Regulamin znajduje się
na stronie www.wsbia.edu.pl w zakładce: uczelnia -> akty prawne),
3 fotografie o wymiarach 37x52 mm.

Program studiów (obejmuje 180 godz.)

















Podstawy Prawa Pracy,
Ubezpieczenia społeczne,
Prawna Ochrona Pracy w Polsce oraz dyrektywy UE w zakresie warunków pracy,
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
Ochrona zdrowia pracowników,
Ergonomia w procesach pracy,
Rachunek kosztów BHP,
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
Wypadki przy pracy,
Zasady ratownictwa medycznego,
Ochrona przeciwpożarowa zakładu,
Państwowa Inspekcja Pracy,
Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Kontrola i odbiór techniczny,
Problemy człowieka w środowisku pracy,
Metodyka i organizacja szkoleń w zakresie BHP.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz
praktyków BHP.
Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Antoni Bombik

