Zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków
kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie
Warszawskim w roku akademickim 2021/2022
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30
października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090), rektor
zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków
kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów
rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę
kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie
kształcenia.
II. W przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (dalej jako:
„szkolenie”) realizowane jest w ramach programu studiów, natomiast w przypadku
studiów drugiego stopnia realizowane jest poza programem studiów.
III. Studenci mogą uczestniczyć w szkoleniu organizowanym na poziomie
ogólnouniwersyteckim lub w szkoleniu organizowanym przez jednostkę dydaktyczną
Uniwersytetu Warszawskiego. W jednostkach dydaktycznych, które zdecydowały się
przeprowadzić szkolenie we własnym zakresie, kierownicy tych jednostek
są odpowiedzialni za właściwą organizację procesu szkolenia i jego zaliczania.
IV. Na stronie internetowej jednostki dydaktycznej oraz w dziekanatach lub sekretariatach
należy udostępnić studentom informację o obowiązkowym szkoleniu.
V. Na przedmiot dotyczący bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia jednostka
dydaktyczna ma obowiązek zarejestrować w USOS wszystkich:
a) studentów I roku studiów pierwszego stopnia;
b) studentów I roku jednolitych studiów magisterskich;
c) studentów I roku studiów drugiego stopnia,
niezależnie czy szkolenie organizowane jest na poziomie ogólnouniwersyteckim, czy
przez jednostkę dydaktyczną.
VI. Zasady podpinania przedmiotu dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków
kształcenia pod program i etap studiów:
1) W przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich przedmiot należy podpiąć pod program i etap studiów.
2) W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia przedmiotu nie należy
podpinać pod program i etap studiów.
VII. Zasady organizacji i zaliczenia szkolenia ogólnouniwersyteckiego:
1) Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej
Centrum
Kompetencji
Cyfrowych
Uniwersytetu
Warszawskiego:
https://kampus.come.uw.edu.pl
2) Szkolenie dostępne jest w języku polskim i angielskim.
I.
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3) Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępnione są bez
ograniczenia czasowego w formie czterech modułów.
4) Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań
zamkniętych jednokrotnego wyboru.
5) Szkolenie zostanie zaliczone po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych
odpowiedzi.
6) Studenci mogą przystąpić do rozwiązania testu w dwóch terminach określonych
przez Rektora. Dodatkowych terminów nie przewiduje się.
7) Wyniki zaliczenia szkolenia zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po
zakończonej turze zaliczeń.
8) W przypadku niezaliczenia szkolenia student jest zobowiązany do jego powtórzenia
w kolejnym roku akademickim. Pracownik jednostki dydaktycznej obsługujący tok
studiów jest zobowiązany do zarejestrowania studenta na szkolenie w kolejnym roku
akademickim.
9) Za powtarzanie szkolenia jest pobierana opłata, której wysokość określona jest
w stosownym zarządzeniu Rektora. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy
właściwy dla jednostki dydaktycznej studenta.
10) Jeżeli w trakcie realizowania szkolenia student nie może z powodów zdrowotnych
lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem
przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej: bhp-pomoc@uw.edu.pl
11) Aby studenci z danej jednostki dydaktycznej mogli uczestniczyć w szkoleniu,
pracownik obsługujący tok studiów tej jednostki zobowiązany jest do:
a) utworzenia w USOS grupy zajęciowej do przedmiotu „Szkolenie w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy” (kod przedmiotu: 0000-BHP-OG), podając
pełną nazwę jednostki przy numerze grupy;
b) zarejestrowania na przedmiot wszystkich studentów.
VIII. Studenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy:
1) podejmują pierwszy raz studia na uczelni wyższej;
2) w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej
uczelni wyższej nie zrealizowali szkolenia;
3) w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej
uczelni wyższej zrealizowali szkolenie wcześniej niż w roku akademickim
2017/2018
- zobowiązani są do zrealizowania szkolenia w roku akademickim 2021/2022 poprzez
uzyskanie zaliczenia przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” lub
przedmiotu organizowanego przez właściwą jednostkę dydaktyczną (studenci muszą zostać
zarejestrowani na przedmiot oraz muszą podpiąć przedmiot pod program i etap studiów).
4) w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej
uczelni wyższej zrealizowali szkolenie w roku akademickim 2017/2018 lub później
- zobowiązani są do zrealizowania szkolenia w roku akademickim 2021/2022 poprzez:
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a) uzyskanie zaliczenia przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy” lub przedmiotu organizowanego przez jednostkę dydaktyczną
albo
b) przepisanie zaliczenia szkolenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia
(w przypadku, w którym studenci danej jednostki dydaktycznej mają obowiązek
uzyskać zaliczenie przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy”. Natomiast w przypadku, w którym studenci danej jednostki
dydaktycznej mają obowiązek uzyskać zaliczenie przedmiotu organizowanego
przez tę jednostkę, decyzja o przepisaniu zaliczenia szkolenia leży
w kompetencji właściwego Kierownika Jednostki Dydaktycznej);
- niezależnie od sposobu realizacji szkolenia (a lub b) studenci muszą zostać zarejestrowani
na przedmiot oraz muszą podpiąć przedmiot pod program i etap studiów.
IX. Studenci studiów drugiego stopnia, którzy:
1) w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej
uczelni wyższej nie zrealizowali szkolenia;
2) w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej
uczelni wyższej zrealizowali szkolenie wcześniej niż w roku akademickim
2017/2018
- zobowiązani są do zrealizowania szkolenia w roku akademickim 2021/2022 poprzez
uzyskanie zaliczenia przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” lub
przedmiotu organizowanego przez właściwą jednostkę dydaktyczną (studenci muszą zostać
zarejestrowani na przedmiot oraz nie powinni podpinać przedmiotu pod program i etap
studiów).
3) w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej
uczelni wyższej zrealizowali szkolenie w roku akademickim 2017/2018 lub później
- zobowiązani są do zrealizowania szkolenia w roku akademickim 2021/2022 poprzez:
a) uzyskanie zaliczenia przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy” albo przedmiotu organizowanego przez właściwą jednostkę
dydaktyczną lub
b) przepisanie zaliczenia szkolenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia
(w przypadku, w którym studenci danej jednostki dydaktycznej mają obowiązek
uzyskać zaliczenie przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy”. Natomiast w przypadku, w którym studenci danej jednostki
dydaktycznej mają obowiązek uzyskać zaliczenie przedmiotu organizowanego
przez tę jednostkę, to decyzja o przepisaniu zaliczenia szkolenia leży
w kompetencji właściwego Kierownika Jednostki Dydaktycznej),
- niezależnie od sposobu realizacji szkolenia (a lub b) studenci muszą zostać zarejestrowani
na przedmiot oraz nie powinni podpinać przedmiotu pod program i etap studiów.
X. Zasady przepisywania zaliczenia szkolenia na rozpoczętym kierunku/poziomie
kształcenia (w przypadku, w którym studenci danej jednostki dydaktycznej mają
obowiązek uzyskać zaliczenie przedmiotu „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy”):
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XI.

1) Studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia na innej uczelni wyższej
zrealizowali szkolenie w roku akademickim 2017/2018 lub później i chcą przepisać
zaliczenie
szkolenia
na
rozpoczętym
kierunku/poziomie
kształcenia
na Uniwersytecie Warszawskim, mają obowiązek zgłosić się do właściwego
dziekanatu lub sekretariatu w celu przedłożenia stosownego dokumentu
poświadczającego zrealizowanie szkolenia w roku akademickim 2017/2018 lub
później (zaświadczenie lub suplement do dyplomu).
2) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
z zakładu pracy nie uprawniają do wpisu zaliczenia studentowi szkolenia
na Uniwersytecie Warszawskim.
3) Studenci, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia na Uniwersytecie
Warszawskim zrealizowali szkolenie w roku akademickim 2017/2018 lub później
i chcą przepisać zaliczenie szkolenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia,
mają obowiązek zgłosić ten fakt we właściwym dziekanacie lub sekretariacie.
Pracownik obsługujący tok studiów danej jednostki dydaktycznej ma obowiązek
zweryfikować tę informację w USOS.
4) Pracownik obsługujący tok studiów danej jednostki dydaktycznej sporządza
na podstawie przedłożonych dokumentów, o których mowa w punkcie 1 oraz
informacji, o których mowa w punkcie 3 listę studentów, którym należy przepisać
zaliczenie szkolenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia. Sporządzoną
listę należy przekazać do koordynatora przedmiotu pani Niny Zielińskiej lub pani
Doroty Olejarki celem wpisania studentom zaliczeń do USOS. Termin
przekazywania list upływa z końcem wyznaczonych terminów zaliczeń szkolenia.
Koordynator przedmiotu przepisuje zaliczenie szkolenia z poprzednio ukończonego
programu studiów do aktualnego cyklu dydaktycznego (tj. uzupełnia w USOS
protokół do zajęć).
5) W przypadku studenta studiów drugiego stopnia, który zrealizował
w dotychczasowym toku studiów na Uniwersytecie Warszawskim przedmiot
dotyczący bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, rozwiązanie
w postaci podpinania tego przedmiotu pod aktualny program, nie jest możliwe do
wykorzystania. Zastosowanie tego rozwiązania wskazywałoby, że przedmiot należy
do programu studiów.
Zasady wykazywania przedmiotu dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków
kształcenia w suplemencie do dyplomu:
1) W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich zaliczony przedmiot, po prawidłowo wykonanym podpięciu, zostanie
wykazany w punkcie 4.3 suplementu w tabelce głównej tak jak przedstawiono
na rysunku 1.
2) W przypadku studenta studiów drugiego stopnia zaliczony przedmiot zostanie
wykazany w punkcie 4.3 suplementu w tabelce „Dodatkowe osiągnięcia” tak jak
przedstawiono na rysunku 2, pod warunkiem, że:
 przedmiot nie został podpięty pod program studiów;
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osoba przygotowująca suplement w USOS na formularzu „Wydruk
dyplomu” w zakładce „Suplement – osiągniecia” zaznaczy flagę „Wybierz”
przy nazwie przedmiotu tak jak przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 1. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” wykazany
w punkcie 4.3 suplementu do dyplomu studenta studiów pierwszego stopnia.

Rysunek 2. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” wykazany
w punkcie 4.3 suplementu do dyplomu studenta studiów drugiego stopnia.

Strona 5 z 6

Rysunek 3. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” wykazany
w punkcie 4.3 suplementu do dyplomu studenta studiów drugiego stopnia – poprawne
zaznaczenie przedmiotu w zakładce „Suplement – osiągniecia”.

XII. Jeżeli w ramach kształcenia na studiach zajęcia prowadzone są w laboratoriach
lub pracowniach technicznych, niezbędne jest praktyczne zapoznanie uczestników tych
zajęć ze specyfikacją wykorzystywanych urządzeń technicznych i sprzętu oraz
z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu
czynności w ramach zajęć. Osoba prowadząca zajęcia zapoznaje uczestników z kartami
charakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia
oraz niezbędnych środkach ostrożności.
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