
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum  z 13 lipca 2022 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 rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

1. Przedmiot BHK należy zaliczyć w semestrze zimowym. Do szkolenia należy przystąpić 

niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego linku do platformy szkoleniowej. Linki są 

wysyłane na osobistą skrzynkę pocztową studenta lub doktoranta w domenie 

student.uj.edu.pl  lub  doctoral.uj.edu.pl. Rozsyłanie linków zostanie rozpoczęte od dnia:  

a) 17. października 2022 r. – dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 

i doktorantów rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej, 

b) 02. listopada 2022 r.  – dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu,  

c) 14. listopada 2022 r. – dla studentów Wydziału Lekarskiego, 

2. Pracownicy Inspektoratu BHP UJ CM: 

a) wpisują zaliczenie szkolenia BHK do systemu USOS 

3. Szkolenie prowadzone jest w semestrze zimowym.   

4. W przypadku niezrealizowania szkolenia bezpieczeństwa i higieny kształcenia, pracownik 

administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta na 

szkolenie w kolejnym roku akademickim zgodnie z §1, pkt 5 Zarządzenia. 

5. Za powtarzanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia nie jest pobierana 

opłata. 

6. Doktoranci realizujący studia w języku angielskim wykonują szkolenie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak doktoranci  

polskojęzyczni.  

7. Studenci realizujący studia w języku angielskim wykonują szkolenie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci 

polskojęzyczni Wydziału Lekarskiego. 

8. 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 zrealizowanie szkolenia BHK.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum  z 13 lipca .2022 r. 

 

Program obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów 

pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich oraz doktorantów rozpoczynjących kształcenie w Szkole Doktorskiej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 

Celem szkolenia jest: 

1. Zapoznanie studentów i doktorantów rozpoczynjących kształcenie w Szkole 

Doktorskiej z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny kształcenia na podstawie 

wybranych przepisów prawnych. 

2. Zapoznanie z zagrożeniami dla życia i zdrowia występującymi podczas odbywania 

zajęć, sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami oraz postępowania podczas 

wystąpienia tych zagrożeń. 

3. Poinformowanie studentów i doktorantów rozpoczynjących kształcenie w Szkole 

Doktorskiej o zasadach ochrony przeciwpożarowej a szczególnie o sposobach 

zapobiegania pożarom, systemach wykrywania pożarów, podręcznym sprzęcie 

gaśniczym oraz przeprowadzaniu ewakuacji na wypadek pożaru i innych miejscowych 

zagrożeń. 

4. Zapoznanie z ogólnymi zasadami pierwszej pomocy.  

Lp. Tematyka zajęć dydaktycznych 
Liczba 

godzin. 

 

1 

 

Moduł I  

1. Wybrane regulacje prawne.  

2. Warunki bezpieczeństwa i higieny kształcenia  

w pomieszczeniach Uczelni. 

3. Czynniki środowiska kształcenia oraz ich zagrożenia 

i profilaktyka. 

4. Wypadki, którym mogą ulec studenci w trakcie zajęć 

organizowanych przez Uczelnię.  

5. Zasady udzielania pierwszej pomocy. 

6. Ochrona przeciwpożarowa  

 

4 godziny 

2 Moduł II 

1. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku 

kształcenia  

 

 

0,5 godziny 

3 Moduł III 

1. Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku 

kształcenia  

 

 

0,5 godziny 

Razem  5 godzin * 

* 1 godzina = 45 minut  

 

 


