Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Koncepcja kształcenia pracowników służby bhp zakłada kształcenie szerokoprofilowe
tzn. absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych
rodzajach działalności gospodarczej. Zarówno wiedza jak również umiejętności, jakie
musi on opanować i posiąść w toku kształcenia umożliwiają mu prawidłowe
funkcjonowanie na rynku pracy. Charakter i specyfika pracy z jakimi może on się
spotkać w swym życiu zawodowym wymusza wręcz taki system kształcenia. Musi on
więc być kształcony w szerokim zakresie obejmującym zarówno wiedzę teoretyczną
jak i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i
higieną pracy” mają na celu nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy
zawodowej w oparciu o przystępnie przekazaną wiedzę teoretyczną.
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z 2 listopada 2004 r (Dz. U. nr 246) spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie
wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach inspektora,
starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty do
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach ( § 4
w/ w Rozporządzenia).
Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w
służbach b.h.p i w/w, oraz kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie b.h.p.
Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i
magisterskich, chcących rozszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowe kwalifikacje w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie lub innych
jednostkach.
Przedmioty:
 Wprowadzenie do studiowania
 Konwencje, normy, uregulowania i dyrektywy UE w zakresie warunków pracy
jako podstawa zarządzania BHP
 Prawne podstawy kształtowania warunków pracy w Polsce.
 Nadzór nad warunkami pracy, organy nadzoru
 Ergonomia i jej rola w kształtowaniu warunków pracy
 Ochrona środowiska naturalnego
 Zarządzanie ryzykiem zawodowym

 Jakość w ujęciu systemowym a problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy
 Bezpieczeństwo produktów
 Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy
 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 Ekonomiczne aspekty zarządzania
 Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania pracy
 Zagrożenia i analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 Podstawowe sposoby pomocy przedmedycznej
 Ochrona przeciwpożarowa
 Metodyka pracy służb BHP.
 Organizacja i metody szkoleń w zakresie BHP

Organizator: WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu
Miejsce realizacji zajęć: Nowy Sącz
Liczba semestrów: 2
Wymogi: ukończenie studiów licencjackich, dowolnego kierunku.
Rekrutacja kandydatów ma charakter ciągły. Warunkiem uruchomienia studiów
podyplomowych w/w zakresie jest zebranie się grupy 12 osób.
Formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Szczegółowych informacji udzielają:
Dział Rekrutacji WSB-NLU

tel. 18 44 99 102, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
oraz Centrum Komercji i Biznesu WSB-NLU
tel. 18 44 99 260, e-mail: office@wsb-nlu.edu.pl

