Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 10 września 2020 r.

Zasady odbywania szkolenia za pośrednictwem platformy szkoleniowej w zakresie
bezpieczeństwa i higieny kształcenia przez studentów rozpoczynających naukę na pierwszym
roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz
doktorantów rozpoczynjących kształcenie w szkole doktorskiej.
1. Szkolenie należy odbyć i przystąpić do zaliczenia w następujących terminach:
a) 19.10 – 30.10.2020 r. – studenci Wydziału Farmaceutycznego,
b) 02.11 – 13.11.2020 r. – studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu i doktoranci
rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej,
c) 16.11 – 30.11.2020 r. – studenci Wydziału Lekarskiego,
2. Pracownicy Inspektoratu BHP UJ CM:
a) wpisują zaliczenie szkolenia BHK do systemu USOS
b) przesyłają do Dziekanatów Wydziałów i sekretariatu Szkoły Doktorskiej protokoły
zaliczenia przedmiotu sporządzone w postaci wydruków z systemu USOS.
3. Szkolenie prowadzone jest w semestrze zimowym. Za termin zakończenia kursu uznaje się
datę określoną w ust. 1 dla danego kierunku. Terminy zwrotu protokołów ustalone zostają
jak dla przedmiotów całorocznych.
4. Studentowi i doktorantowi rozpoczynającemu kształcenie w szkole doktorskiej
przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania:
a) pierwszy termin – w okresie wyznaczonym dla danego wydziału zgodnie z ust.
1 niniejszego załącznika;
b) drugi termin – w drugim semestrze, w terminie 07 - 21.01.2021 r. Drugie szkolenie
zostanie zorganizowane wyłącznie dla tych studentów i doktorantów szkoły
doktorskiej, którzy z udokumentowanych względów losowych nie odbędą szkolenia
w pierwszym terminie.
5. W przypadku niezrealizowania szkolenia bezpieczeństwa i higieny kształcenia, pracownik
administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub
doktoranta rozpoczynającego kształcenie w szkole doktorskiej na szkolenie w kolejnym
roku akademickim.
6. Za powtarzanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia nie jest pobierana
opłata.
7. Student lub doktorant rozpoczynający kształcenie w szkole doktorskiej, który nie może
odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania UJ CM, powinien skontaktować
się z prowadzącym szkolenie w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.
8. Studenci realizujący studia w języku angielskim odbywają szkolenie bezpieczeństwa
i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci
polskojęzyczni Wydziału Lekarskiego.
9. Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na
innym poziomie kształcenia, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ CM
uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020,
system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane
z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań. W takim
przypadku pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów
potwierdza studentowi odbycie szkolenia BHK.

