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Nazwa programu kształcenia (kierunku studiów): InĘnieľia bezpieczeństwa

Nazwa wydziału: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisterskie) studia I stopnia

pľofi l studiów (o gó lnoakademicki l pr al<ty czny)
ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonaľne / niestacjonarne) studia stacjoname

progľam studiów obowiązuje od roku
akademickiego

2021/2022

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
program studiów

data i numer uchwały Senatu przyjmującej
kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 322 Senatu Politechniki opolskiej
z dniaZ9 maja20t9 r.

przyporządkowanie do dziedziny lub dziedzin
nauki

- dzieđzína nauk społe czny ch
- dziedziĺa nauk inżynieryj no_technicznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w przypadku kilku wskazai
_ podkreślić - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50Yo efektów uczenia się)

- dziedzina nauk społecznych:
- dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie,

- dziedzina nauk iľżynieryj no-technicznych
- dyscyplin a: inżynieria mechaniczna

czas trwania (w semestrach) 7 semestrów

liczba punktów ECTS 210

týuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta lnzynter

klasyfikacja ISCED 1032

związek z misją uczelni i jej stľategią rozwoju 'Wydzíał oferuje od 2010 ľ. studia na kierunku
inżynieria bezpieczenstwa. Do podstawowych
składników tak postrzeganej misji na|eŻą:
kształcenie, badania naukowe oraz służba
społeczna. Sprzyja to integracji i rozwojowi
nauki, a takŻe stymuluje kľeatywność oraz
wzmacnia więzi społeczne z ľegionem.
Kształcenie wysoko wykwaliÍikowanej kadry
oraz rozwőj i wdrazanie nowych technologii,
budowanie nowoczesnego społeczeństwa
informacyjnego z poszanowaniem zasad etyki,
pľomowanie indywidualnego rozwoju jednostki,
współpľaca Z otoczeniem gospodarczo-
biznesowym, kształcenie umiej ętno ści poľus zania
się po rynku pľacy, to cele zawarte w
zakładanych efektach uczenia się.
Kształcenie na danym kierunku wpisuje się w
misję Politechniki opolskiej oraz cele
strategiczne zawarte w Strategii Rozwoiu PO, a



takŻe uwzględnia zmiany na kľajowym ľynku
pľacy i zainteresowania przyszłych studentów.

cele kształc enia or az możliwości zatrudnięnia
i kontynuacji studiów

Absolwenci studiów I stopnia kierunku
inżynieria bezpieczeństwa posiadają
kompleksowe pľzygotowanie do pracy (w
przemyśle
i administracji publicznej) oľaz wiedzę zwíązaną
z ekonomią, zarządzaniem i bezpieczeństwem, w
tym z zarządzaniem zespołami ludzkimi. W
ramach kierunku inżynieria bezpieczeństwa
funkcjonują trzy specjalności: techniczne
systemy bezpieczeństwa, eľgonomia i
bezpieczeństwo pracy oraz zarządzanie
kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętľzne. Cele
kształcenia dotyczą nabycia odpowiedniej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria
bezpieczeń'ĺŕwa posiada wiedzę z matematyki,
fizyki i chemii niezbędną do formułowania i
tozwíązywania zadaÍĺ z za|<resu studiowanego
kierunku oÍaz zrozumienia podstawowych
zjawisk i praw niezbędnych do ľozwiązywania
zadan technicznych. Ma odpowiednią wiedzę w
zakľesie elektroniki, elektrotechniki i
informatyki, któľa jest niezbędna do rozumienia
ďziałania zintegrowanych układów
mechatronicznych.

Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania
(w pľzedsiębiorstwach rożnego typu oraz
administracji publicznej i samoľządowej)
praktycznych problemów z zakľesu:
- bezpieczeństwa (w tym eľgonomicznego
kształtowania środowiska pľacy' bezpieczeństwa
techniczne go oraz publicznego),
- oceny ryzyka zawodowego i zagroŻeÍl
zewnęttznych,
- projektowania i wđrďzanía rozwiązan
technicznych i organizacyjnych
minimalizujących skutki oddziaływania procesu
pľacy na człowieka.
Absolwent potrafi zarządzai środowiskiem
pracy' jakością pľodukcji' wykorzystując
zdobýą wiedzę i umiejętności posługiwania się
zbiorami fachowej literatuľy i odpowiednich
opracowań. Zna rodzaje czynników
występujących na stanowiskach pracy oraz ích
skutki działania na orgaĺizm człowieka. Ma
aktualną wiedzę na temat ergonomii i jej roli w
optymalnym oľganizowaniu stanowisk pracy.

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa
posiada umiejętności pozwalające na:



- dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa,

- przestrzeganie przepisów i zasad
bezpieczeństwa pľacy oraz standardów
bezpieczeństwa,

- badaniu stanu technicznego maszyn i uľządzen,

- realizacji zađaÍĺ Z zakľesu zarządzania
kryzysowego,

Posiada ponadto umiejętnośó wystąpień
publicznych, przygotowania prezentacji i
referatów posługując się językiem
specjalistycznym z zakresu iľŻynierii
bezpieczeństwa. Absolwent dysponuje
zdolnością organizowania pracy zespołowej.
Posiada umiejętnośi posługiwania się językiem
obcym na poziomie biegłości B2 Euľopejskiego
Systemu opisu Kształcenia Językowego otaz
umie posługiwaó się językiem specjalistycznym z
zakľesu nauk technicznych.

Absolwent potľafi prawidłowo identyfikować i
rozwiązywaó pľoblemy zawodowe. Jest gotowy
do realizacji indywidualnych i zespołowych
zadan z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.
Posiada umiej ętność samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia zdobýej wiedzy. Potrafi
samodzielnie podjąć i pľowadzić działalność
techniczną' wykorzystując zđobytą wiedzę i
umiejętności. Absolwent ma świadomośi
znaczenia ergonomii w kształtowaniu
odpowiedniego środowiska pracy oraz wpływu
warunków pracy na zdľowie i bezpieczeństwo
pracowników.

Student koncząc dany kierunek jęst
pľzygotowany do pracy w różnych podmiotach
gospodaľczych, w administľacji państwowej i
samoľządowej na stanowiskach zajmujących się
pľoblemami inżynieľii bezpieczeństwa jako
m.in.:

doradca w biurach projektowych
świadczących usługi z zakresu
znajomośi zasad projektowania
i monitorowania waľunków pracy,
doradca w zakľesie ochľony mienia i
b ezpíe czenstwa p ub l i c zne go,
specjalista w zakresie zarządzanía
kryzysowego,
pracownik jednostek podejmujących
działania zapobiegające oraz
ograniczające awarie przemysłowe
i skażenie środowiska,
specjalista służb dokonujących oceny
stanu technicznego ur ządzefi ,
pracownik iednostek wdraŻaiących i

a

a

a

a

a



a

eksploatujących systemy
bezpieczeństwa,
pľacownik przedsiębiorstw świad czący ch
usługi z zakresu inzynierii
bezpieczeÍlstwa, organizacji pracy służb
BHP,
pracownik administracji państwowej i
samorządowej,
trener w przedsiębiorstwach
szkoleniowych,
pracownik jednostek podejmujących
działania zapobiegające oraz
ograniczające wypadki i choroby
zawodowe,
specjalista ds. oceny warunków
komfortu i ergonomii pracy.

a

a

a

a

Absolwent jest przygotowany do podjęcia
studiów [[

wymagania wstępne _ oczekiwane kompetencje
kandydata (szczegőLnie w przypadku studiów
drugiego stopnia)

Pľeferowani są kandydaci o zainteľesowaniach
technicznych, umiejętnościach analitycznych
oraz wiedzy z za|<resu przedmiotów ścisłych.
Kandydat powinien ľównież posiadaó
umiejętność, rozwiązywania pľoblemów i być
zoľientowany na pľacę w grupie. Kandydat
powinien posiadaó wiedzę ogólną z zal<resu
szkoły średniej, z prefeľencją przedmiotów
ścisłych.

zasady rekrutacj i (zgodne z uchvłałą
rekľutacyjną)

Podstawą przyjęcia na studia stanowią wyniki
egzaminu maturalnego (dojrzałości) z Języka
obcego nowożýnego i 2 przedmiotów spośród
następuj ących : matem atyka, i nfo rmatyk a, ťtzyka,
wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia.

rőŻnicę w stosunku do innych progľamów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
uczęnia się pľowadzonych w Politechnice
Opolskiej

Zę względu na pokľewieństwo obszarowe
kierunku i nżyni e r i a b e zp i e c z e ń s tw a z kierunkami
logistyka oraz zarzqdzanie i inżynieria produkcji
realizuje się podobne przedmioty (głównie
ogólne) na pierwszym ľoku studiów. Występują
również podobne treści w kilku blokach na
wyŻszych semestrach. Z tego teŻ względu
kierunek inżynieria bezpieczeństwa (obok
niektórych innych kierunków inzynieľskich)
brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia
drugiego stopnia na kierunknch logisĘka oraz
zarzqdzanie i inżynier ia produkci i.

spo soby weryťrkacj i zal<ładany ch efektów
uczenia się

ZaVJadanę efekty uczenia się będą podlegały
weryfikacji w sposób okĺeślony w kaľtach opisu
pľzedmiotu. Za|iczanie zajęi dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie weryfikacji
efektów uczenia się, w foľmie: pľac kontrolnych'
sprawdzianów, projektów, referatőw oraz innych
form sprawdzania wiedzy, umiejętnoŚci i
kompetencji społecznych studentów (Regulamin
Studiów Po).



sumaľyczne wskaŹniki
charakteryzujące
progľam studiów,
a w tym:

łączna |iczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna liczba punktów ECTS, któľą student
uzyskuje w ramach zajęi z zakĺesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego programu
studiów, poziomu i proťrlu studiów

62

dla profilu pľaktycznego łączna liczba
punktów ECTS pľzypisanych do zajęć,

zwíązaĺy ch z pr akty czrty m pr zy gotowaniem
zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna
líczba punktów ECTS przypisanych do zajęó
związanych z prowadzonymi bađaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
zwíązane.j z kierunkiem

116

|iczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskać w ľamach zajęć z dziedziny nauk
humanistyc zĺy ch lub nauk społecznych

18

w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisteľskich liczba godzin
zai ęé z wycho wan ía ťlzy czne go

60

procentowy udziaŁ |iczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS konieczny do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny' w
przypadku programu studiów
przypor ządkowane go do więcej

niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

- nauki
o bezpieczeństwie 5 57o'

- inzynieľia mechaniczna
4s%

Pľogľam studiów zaopiniowany przez oľgan samorządu studenckiego

il.hYk
wiciela

organu samorządu studenckiego

DZIEKAN
Wydziatu Logistyki

c

data, podpis, pieczątka
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piełwszego stopnía
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Politechnika Opolska

Wdziá lnłnierii Produkqi i Logislyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Kierunek ďudĺ&v: lNŻYNlERlA BEzpleczeŃslwł
Field ď study: sEcURlTY ENGlNEERING

GHARAKTERYSTYKA oGÓLNA

kieru nek stud iów: l ľŻvľlenlł BezeeczeŃsĺwł

profil: oollľołxłDEMtcKl

nazwa wydziału: Wyoałr lľżvľlerul PRoouxc.ll l LoGETYKI

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daĘ

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacJonarne / niestacjonarne} stacjonarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) lgo stopnia

czas tłwania (w sem.} 7

$1tuł zawodowy otrzymywany pnzez absolwenta inżynieľ

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika Opolska
Wyoział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEzPlECZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

PLAN STUDIIW_ STUDY PLAN

POLTTECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ INŻYN|ERII PRoDUKcJl l LoGtsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:

l N żYN l E R tA BEZP lEczÉŃ sľwa
Field of study:

SECURITY ENGINEERlNG
Sĺuolł Srłc.loľanĺE Plenwszeoo Sĺoptĺn - lľżvĺĺlensrcs

Flnsĺ Cycle PnocRnmue - Full_Tlue Sruoles (Engineer's degree)

Specĺĺl-ĺośl - SpEclłl-lzA,TloN

Tecnľlczľe SYsTEMY ggzpleczEŃsĺwe
- Tecnĺlcłl- Svsrerĺs or Snreľv

zĄRzĄDzANlE KRYzYsoWE l BEzPlEczeŃsĺwo WEwNĘTRZNE
_ Gnlsls Mnĺeeeuexr eľĺo lNľenľnl Sgcunrv

ERoorĺonĺn l BEzPlEczEŃsTwo PRAGY
_ ERcol.lotvllcs eĺĺo Wonx Słreĺv

SEMESTR: I (1"t Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamln
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

1.1
Technologie informacyjne

15 í5 3 KO
I nformation technology

1.2
ochrona własności intelektualnej

30 2 KO
Protection oí intellectual property

1.3
Algebra z geometrią

30E í5 5 P
Algebra with qeometry

1-4
Prawo gospodarcze

30 2 P
Economic law

í.5 Ekologia
15 1 P

Ecology

í.6 Analiza matematyczna 1
30E 30 6 P

Mathematical analysis 1

1.7
Fizyka

15 15 4 P
Physics

1.8
Mikroekonomia

15 15 3 P
Microeconomics

í.9
Warunki pracy í5 15 2 P
Working conditions

Przedmioý wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester) 2

1.10
Pzedmiot humanisýczno-spďeczny l

30 (2) W
Humanĺstic and social course l

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

225 105
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester) 330



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEZP|ECZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

SEMESTR: 2 (2"d Semester)
Liczba godzin zajęć w semestnze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboľatory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy

30 15 3 K
Ergonomics and physiology in saíety oí work

2.2
Chemia dla inżynierów

30E 15 30 5 P
Chemistry for engineers

2.3
Podstawy zarządzania

15 í5 2 P
Basics of management

2.4
Zarządzanie środowiskiem

30 2 P
Environmental management

2.5
GraÍika inżynierska í5 í5 í5 3 P
Engineering graphics

2.6
Analiza matematyczna 2

15 í5 2 P
Mathematical analysis 2

2.7
Statystyka

30E 30 5 P
Statistics

2.8
Fizyka dla inżynierÓw

15E í5 30 5 P
Physics for engineers

Przedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2.9
Przedmiot humanistyczno.spďeczny ll

Humanistic and social course ll
30 (3) W

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

210 í95
30

Razem godzin/ECTS w semestÍze (Total hours/ECTS in a
semester)

405

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzln zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

3.í
Psychospďeczne aspeký bezpieczeństwa í5 15 2 K
Psychosocial aspects of security

3.2
Konstrukcja maszyn

30E 30 5 K
Machine design

3.3
|\ĺlateriałoznawstwo

30E í5 4 K
Materials science

3.4
Komputerowe wspomaganie projektowania

30 30 4 K
Computer Aided Design

3.5
Bezpieczeństwo informacji í5 1 K
lnformation security

3.6
Logistyka w bezpieczeństwie í5E í5 15 4 K
Logistics in safety

3.7
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

3.8
Wychowanie fizyczne

30 0 KO
Physical education

3.9
lnformatyka i języki programowania

15 í5 1 P
Computer science and programming languages

3.10
Podstawy mechaniki ogólnej

30E 15 15 5 P
Basics of general mechanics

Pzedmĺoý wybieralne - Wymagana liczba p. ECTS w semestÍze
(Optional units - cornpulsory ECTS in a semester)

2

4



Politechnika Opolska
Wydzial lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEzPlEcZEŃSTWA
Field oí sludy: sEcURlw ENGlNEERlNG

3.11

Przedmiot Wybieralny 1: Komunikacja spďeczna i

zarządzanie pe rson e le m í5 15 l2l W
Optional unit 1: Social communications and staff
management

Pzedmiot wybieralny 1: Spďeczne środowisko
pÍacy ĺ5 í5 (21 W
optional unit 1: Social environment oÍ work

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

195 240 (w tym í5 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

435

SEMESTR: 4 (4th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestÍze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

4.1
Termodynamika techniczna

30 30 5 K
Technical thermodynamics

4.2
Podstawy projektowania ergonomicznego

30 2 K
Fundamentals of ergonomic design

4.3
organizacja i funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa í5E 30 4 K
Organization and functioning of safety systems

4.4
organizacja systemów ratownictwa í5E 30 4 K
Organization of rescue systems

4.5
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

4.6
Wychowanie fizyczne

30 0 KO
Physical education

4.7
Bazy danych i systemy informatyczne

15 í5 3 P
Databases and lT systems

4.8
Wytrzymałość materiałÓw

15 ĺ5 3 P
Strength oí materials

4.9
Badania operacyjne

15 í5 3 P
Operative research

Pzedmioý wybieralne - Wymagana lĺczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

4

4.10

Pzedmiot wybieralny 2: Toksykologia przemysłowa
í5 í5 l2l W

Optional unit 2: lndustrial toxicology

Pzedmiot wybieralny 2: Zagrożenia chemiczne í5 í5 (21 W
Optional unit 2: Chemical risk assessment

4.11

Paedrnĺot wybieralny 3: Podstawy bezpieczeństwa
pracy í5 {5 (2) W
Optional unit 3: Fundamentals of work safeV
Przed miot wybieralny 3: Zaĺządzanie
bezpieczeństwem pracy 15 15 (21 W
optional unit 3: Management oí work safety

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

135 255 (w tym 30 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

SEMESTR: 5 (5th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E * Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unít - semester cuľľicular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

5



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPlEcZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

5.í
Kontrola i audyt w bezpieczeństwie

15 't5 2 K
Control and audit in safety

5.2
lnżynieria bezpieczeństwa technicznego

15E í5 3 K
Engineering of technical safety

5.3
Pomiary i diagnostyka środowiska pracy

30 30 4 KMeasurements and diagnostics oÍ the work
environment

5.4
Język obcy

30 2 KO
Foreign language

5.5
Analizaryzyka

15 15 í5 3 P
Risk analysis

PrzedmioĘ wybieľalne _ wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(optĺonal units - compulsory ECTS ĺn a semester)

2

5.6

Pzedmiot wybieralny 4: lnżynieľia materia|nego
środowiska pracy

15 í5 t2) W
Optional unit 4: Engineering of material work
enviľonment

Pzedmiot wybieralny 4: Organizacyjno - techniczne
warunki pľacy

15 í5 Í2',l W
Optional unit 4: Organizational and technical work
conditions

Specjalność: Tecłniczne systemy bezpieczeństwa
Specialization: Technical Systems of Safety

5.7
Metody komputerowe w inżynierii

15 15 3 K
Computer methods in engineering

5.8
Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich

30E í5 15 5 K
ManuÍacturing processes of engineering materials

5.9
ZagroŻenia kl imatyczne

30E 30 4 K
Climate threats

5.í 0
Projektowanie systemów zarządzania
bezpieczeństwem 15 2 K
Designing safety management systems

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 75 75 75 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

375

Specjalność: Zaządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Specialization: Crisis Management and lnternal Security

5.í 1
Bezpieczeństwo i porządek publiczny

í5E 't5 3 K
Security and public order

5.12
Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka
paliwami 15 í5 2 K
Enerqy security and fuel management

5.ĺ 3
Systemy zabezpieczeń elektroeneľgetycznych

15E 15 3 K
Electric power security systems

5.14
Systemy iníormacj i przestrzennej

15 30 2 K
Spatial iníormation systems

5.í 5

ochrona oraz systemy idenĘfikacji i monitorowania
infrastruktury krytycznej

15 15 15 4 K
Critical inÍrastructure protection and identiíication
and monitoring systems

Liczba godzin w semesttze (Number of hours in a
semester)

í65 30 't05 75 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

390

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialĺzation: Ergonomics and Work Safety

5.16
System zarządzania środowiskiem pracy

í5 15 3 K
Management system of work environment

6



Poĺitechnika opolska
Wyd^ział lnżynierii Produkc.ii i Logistyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPlEcZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

5.17
l nżynieria Wytwarzan ia

30E í5 15 5 K
Manufacturing engineering

5.18
M on itorowan i e zagr ożeťl

15E 30 4 K
Threat monitoring

5.í9
Ergonomia stanowiska pracy

15 15 2 K
Workplace ergonomics

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í65 75 75 60 í5
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Totaĺ hours/ECTS in a
semester)

375

SEMESTR: 6 (6'n Semester)
Liczba godzin zajęć w semestÍze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Pľoject) (Seminar)

6.1
Tech n iczne syste my zab ezpieczeŕl

15E 30 í5 5 K
Technical systems of security

6.2
Środki bezpieczeństwa i higieny pracy

15 30 3 K
Means of saíety and sanitation of work

6.3
SVstemV komputeroweqo wspomagania CAx

30 30 4 K
Computer-aided systems CAx

6.4
Metody ilościowe ijakościowe oceny ryzyka

15E 15 3 KQuantitative and qualitative methods of risk
assessment

6.5
Modelowanie zagrożeń

15 15 3 K
Threat modeling

6.6
Niezawodność systemów í5 15 2 K
Systems reliabllity

6.7
Język obcy

(E) 30 2 KO
Foreign language

Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa
Specialization: Technical Systems oí SaÍety

6.8
Człowiek w procesie pracy

í5 í5 2 K
Human beĺng in the process of work

6.9
Komputerowe modelowanie systemów
bezpieczeństwa 15 30 2 K
Computer modeling oí secuľity systems

6.í0
Gry decyzyjne w bezpieczeństwie

30 2 K
Decision-making games in saíety

6.í 1
Wprowadzenie do badań naukowych

30 2 K
lntroduction to scientific research

Lĺczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

135 90 60 90 45
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

420

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Specialization: Crisis Management and lnternal Security

6.12
Bezpieczeństwo narodowe i stany nadzwyczĄne

15 í5 2 K
National security and states of emergency

6.í3
ZagroŻenia terroryzmem i edukacja obronna

30 2 K
Terrorism threats and deíense education

6.14
Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

30 2 K
Decision games in crisĺs management

6.15
Wprowadzenie do badań naukowych

30 2 K
lntroduction to scientiÍic research

7



Politechnika Opolska
Wydzial lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: INŻYNlERlA BEZPlEcZEŃSTWA
Fiéld of study: sEcURlTY ENGlNEERlNě

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í50 90 45 90 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

40s

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safeý

6.16
Psychologia pracy

15 í5 2 K
Work psychology

6.17
Ergonomia w procesie projektowania wyrobów

15 15 2 K
Ergonomics in the product design process

6.í8
Gry decyzyine

30 2 K
Decision games

6.í 9
Wprowadzenie do badań naukowych

30 2 K
lntroduction to scientific research

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í35 90 30 í05 45
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

405

SEMESTR: 7 (7th Semester)
Liczba godzln zajęć w semestnze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

7.1
Prawo pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy

í5 2 K
Labor law in the ĺield of work safety

7.2
Praca dyplomowa / projekt inżynierski

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 15 K
Diploma thesis (engĺneer project)

7.3
Praktyka (4-tygodniowa)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
Practice (4 weeks)

Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa
Specialization: Technical Systems oÍ Safety

7.4
Projektowanie systemów dozoru í5 í5 2 K
Surveillance systems design

7.5
Procesy technologicznie uciążliwe dla środowiska

'15 í5 2 KProcesses technologically burdensome Íor the
environment

7.6
Bezpieczeństwo e kspl oatacj i maszyn i urządzeń

15E í5 2 K
Machinery and equipment exploitation safety

7.7
Seminarium dyplomowe

30 2 K
Diplorna seminar

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

60 30 0 15 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

í35

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Specialization: Crisĺs Management and lnternal Security

7.8
Komputerowe wspomaganie w systemach
bezpieczeństwa í5 30 2 K
Computer support in security systems

7.9
Zauądzanie w sytuacjach kryzysowych

15E í5 í5 4 K
Manaqement in crisis situations

7.10
Seminarium dyplomowe

30 2 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

45 0 30 't5 45
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

135

I



Polilechnika Opolska
vvyoział lnŻynierii Produkcji i Logistykĺ

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPlECZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safety

7.11
Wzornictwo przemysłowe

30E 15 2 K
lndustrial design

7.12
Rodzaj e i Żr idła zagr oŻeŕ'|

15 15 2 K
Types and sources of threats

7.13
Bezpieczeństwo eksploatacj i urządzeŕ'l
technicznych 15 15 2 K
Machinery and equipment exploitation safety

7.14
Seminarium dypĺomowe

30 2 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Number oí hours in a
semester)

75 30 0 15 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hoursiECTS in a
semester)

150

PLAN sTuDlÓW RAZEM (ToTAL STUDY PLAN} ECTS
Specjalność: Techniczne syslemy bezpieczeństwa

Specialization: Technical Systems of Safety

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2505 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjal ność: Zaządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętzne
Specialization: Crisis Management and lnternal Security

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2505 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safety

Ł-ącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
2505 210

Total contact hoursiECTS in study plan

STATYSTYKA PRoGRAMu KszTAŁcENlA
Specjalnośó: Techniczne systemy bezpieczeństwa

Specialization: Technical Systems oí Safety

Tvp PrzedmioĘ p. EGTS !iczba godzin
KO Kształcenia ogólnego 13 240

W Wybieralne 13 180

P Podstawowe 65 795
K Kierunkowe 1'ĺ9 1290

Łącznie 210 2505

Specjalnośó: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Specialization: Cľisis Management and lnternal Security

Typ PrzedmioĘ p. ECTS liczba godzin
KO Kształcenia ogólnego 13 240

W Wybieralne 13 180

P Podstawowe 65 795
K Kierunkowe 1'ĺ9 1290

Łącznie 210 2505

Specjalność: Ergonomia ĺ bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safety

Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
KO Kształcenia ogólnego 't3 240

W Wybieralne 13 't80

P Podstawowe 65 755

K Kierunkowe 119 1290

Łącznie: 210 2505
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Załqcznik nr 71 do Księgi Jakości Ksztołcenia

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

Nazwa progľamu kształcenia (kierunku studiów) : Inżynieria bezpieczeństwa

Nazwa wydziału: Wydział InĘnieľii Produkcji i LogisĘki

poziom studiów (I stopnia / II stopnia / jednolite
studia magisterskię)

studia I stopnia

pľoťrl studiów (ogólnoakademicki l prakty czny)
ogólnoakademicki

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) studia niestacjonarne

program studiów obowiązuje od roku
akademickiego

202U2022

data i numeľ uchwały Senatu przyjmującej
progľam stuđiów

datai numer uchwały Senatu pľzyjmującej
kieľunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 322 Senatu Politechniki opolskiej
z dniaZ9 maja20l9 r.

przyporządkowanie do đziedziny lub dziedzin
nauki

- dziedzina nauk społeczĺych
- dziedzina nauk inżynieryi no-technicznych

wskazanie dyscypliny (nauki lub sztuki) lub
dyscyplin (w pľzypadku kilku wskazać

- podkĺeślii - dyscyplinę wiodącą do której
odnosi się minimum 50oÁ efektów uczenia się)

- dzíeđzina nauk społecznych:
- dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie,

- dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
- dyscyplina: inŻynieria mechaniczna

czas trwania (w semestrach) 7 semestrów

Ilczbapunktów ECTS 210

týuł zawodowy otrzymywany przez absolwenta lnzyntet

klasyfikacja ISCED 1032

związek z misją uczelni i jej stľategią rozwoju Wydział oferuje od 2010 r. studia na kieľunku
inżynieria bezpieczeństwa. Do podstawoÝvych
składników tak postrzeganej misji naleŻą
kształcenie, badania naukowe oraz służba
społeczna. Spľzyja to integracji i rozwojowi
nauki' a takżę stymuluje kĺeatywnośi oraz
wzmacnia więzi społeczne z regionem.
Kształcenie wysoko wykwaliÍikowanej kadry
oraz rozwoj i wđrťzanie nowych technologii,
budowanie nowoczęSnęgo społeczeństwa
informacyjnęgo z poszanowaniem zasad etyki,
promowanie indywidualnego rozwoju jednostki,
współpraca z otoczeniem gospodarczo-
biznesowym, kształcenie umiejętności poruszania
się po rynku pracy' to cele za-warte w
za|<ładany ch efektach uczenia się.
Kształcenie na danym kierunku wpisuje się w
misję Politechniki opolskiej oraz cele
strategicznę zawarte w Strategii Rozwoiu Po, a



także uvĺzględnia zmiany na krajowym rynku
pracy i zainteresowania przyszły ch studentów.

cele kształc enia otaz możliwości zatrudnienia
i kontynuacji studiów

Absolwenci studiów I stopnia kięrunku
inżynieria bezpieczeľistwa posiadają
kompleksowe pľzygotowanie do pracy (w
pľzemyśle
i administracji publicznej) oraz wiedzę związaĺą
z ekonomią, zarządzarliem i bezpieczeństwem, w
tym z zarząđzaníem zespołami ludzkimi. W
ramach kierunku inżynieria bezpieczeństwa
funkcjonują trzy specjalności: techniczne
systemy bezpieczeństwa, eľgonomia i
bezpieczeństwo pľacy oraz zarządzanie
kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Cele
kształcenia dotyczą nabycia odpowiedniej
wiedzy, umiejętności oÍaz kompetęncji
społecznych.

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria
bezpieczeńsńła posiada wiedzę z matematyki,
fizyki i chemii niezbędną do formułowania i
rozuĺiązywania zadan z zak<resu studiowanego
kieľunku oÍaz ztozumienia podstawowych
zjawisk i praw niezbędnych do ľozwiązywania
zadan technicznych. Ma odpowiednią wiedzę w
zakľesie elektroniki, elektľotechniki i
infoľmatyki, która jest niezbędna do rozumienia
działania zintegrowanych układów
mechatroniczĺych.

Absolwenci są przygotowani đo rozwiązywania
(w przedsiębiorstwach różnego typu oraz
administracji publicznej i samorządowej)
praktyczĺych problemów z zakľesu:
- bezpieczeństwa (w tym eľgonomicznego
kształtowania środowiska pracy, bezpieczeństwa
techniczne go oraz publicznego),
- oceny ryzyka zawodowego i zagroŻen
zevĺnętrznych,
- projektowania i wdľazania rozwięan
technicznych i organizacyjnych
minimalizujących skutki oddziaływania pľocesu
pracy na człowieka.
Absolwent potrafi zarządzai śľodowiskiem
pracy, jakością produkcji, wykoľzystując
zdobytą wiedzę i umiejętności posługiwania się
zbiorami fachowej literatury i odpowiednich
opracowań. Zna rcdzaje czynników
występujących na stanowiskach pracy oraz ich
skutki dzíałania na organizm człowieka. Ma
aktualną wiedzę na temat ergonomii i jej roli w
optymalnym organizowaniu stanowisk pracy.

Absolwent kierunku inĄnieria bezpieczeľistwa
posiada umiejętności pozwalaj ące na:



- dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa,

- przestrzeganie przepisów i zasad
bezpieczeństwa pľacy otaz standardów
bezpieczeństwa,

- badaniu stanu technicznego maszyn i urządzen,

- realizacji zadan Z zakĺesu zaruądzania
kľyzysowego,

Posiada ponadto umiejętnośi wystąpień
publicznych, przygotowania prezentacji i
referatów posługując się językiem
specjalístycznym z zakľesu inżynierii
bezpieczeństwa. Absolwent dysponuje
zdolnością organizowania pracy zespołowej.
Posiada umiejętność posługiwania się językiem
obcym na poziomie biegłości 82 Europejskiego
Systemu opisu Kształcenia Językowego oÍaz
umie posługiwai się językiem specjalisĘcznym z
zakresu nauk techniczny ch.

Absolwent potľaÍi prawidłowo identyfikowai i
rozwiązywać pľoblemy zawodowe. Jest gotowy
do realizacji indywidualnych i zespołowych
zadan Z zakľesu inĄnierii bezpieczeństwa.
Posiada umiejętnośÓ samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia zdobytej wiedzy. Potľafi
samodzielnie podjąi i prowadzió działalność
techniczną, wykorzystując zdobýą wiedzę i
umiejętności. Absolwent ma świadomość
znaczenia ergonomii w ksztahowaniu
odpowiedniego środowiska pracy oraz wpływu
warunków pľacy na zdrowie i bezpieczeństwo
pľacowników.

Student koncząc dany kierunek jęs!
przygotowany do pracy w różnych podmiotach
gospodarczych, w administracji państwowej i
samoľządowej na stanowiskach zajmujących się
problemami inzynieľii bezpieczeństwa jako
m.in.:

doradca w biuľach projektowych
świadczących usługi z zakresu
znajomośó zasad pľojektowania
i monitorowania waľunków pľacy'
doradca w zakresie ochrony mienia i
b ezpieczeÍlstwa p ub l i c ZÍLe go,
specjalista w zakľesie zarządzania
kryzysowego,
pracownik jednostek podejmujących
działania zapobiegające oraz
ograniczające awaľie pľzemysłowe
i skażenie środowiska,
specjalista służb dokonujących oceny
stanu techniczne go urządzefi ,
pracownik iednostek wdrażaiących i

a

a

a

a

a

a



a

eksploatujących systemy
bezpieczeństwa,
pľacownik przedsiębiorstw świad czący ch
usługi z zakresu inżynierii
bezpíeczeÍlstwa, organizacji pracy służb
BHP,
pľacownik administracji państwowej i
samorządowej,
trener w przedsiębiorstwach
szkoleniowych,
pracownik jednostek podejmujących
ďziałanía zapobiegające oraz
ograniczające wypadki i choroby
zawodowe,
specjalista ds. oceny waľunków
komfoľtu i ergonomii pľacy.

a

a

Absolwent jest przygotowany do podjęcia
studiów II stopnia.

wymagania wstępne - oczekiwane kompetencje
kandydata (szczegőlnie w przypadku studiów
drugiego stopnia)

Preferowani są kandydaci o zainteresowaniach
technicznych, umiejętnościach analitycznych
oraz wiedzy z zah'tesu przedmiotów ścisłych.
Kandydat powinien również posiadai
umiejętnośi rozwiązywania problemów i być
zoľientowany na pracę w grupie. Kandydat
powinien posiadaó wiedzę ogólną z zakľesu
szkoły średniej, z prefeľencją przedmiotów
Ścisłych.

zasady rekrutĄi (zgodne z uchwałą
rekľutacyjną)

Podstawą przyjęcía na studia stanowią wyniki
egzaminu maturalnego (dojrzałości) z Języka
obcego nowozýnego í 2 przedmiotów spośród
następujących: matematyka, informatyka, ťlzyka,
wiedza o społeczeństwie, ięzyk polski, geogľafia.

różnice w stosunku do innych programów o
podobnie zdefiniowanych celach i ęfektach
uczenia się prowad zony ch w Po litechnice
Opolskiej

Ze względu na pokľewieństwo obszaľowe
kierunku i nży n i e r i a b e zp i e c z e ń s tw a z kierunkami
logisýka oraz zarzqdzanie i inżynieria produkcji
ľealizuje się podobne przedmioty (głównie
ogólne) na pieľwszym roku studiów. Występują
również podobne treści w kilku blokach na
wyższych semestrach. Z tego teŻ względu
kierunek inżynieria bezpieczeństwa (obok
niektórych innych kierunków inżynierskich)
brany jest pod uwagę przy ľekľutacji na studia
drugiego stopnia ĺa kierunknch logistyka oraz
zarzqdzanie i inżynieria produkcii.

sposoby weryťĺkacj i zakładanych efektów
uczenia się

Zal<ł'adane efekty uczęnía się będą podlegały
weryfikacji w sposób okľeślony w kartach opisu
przedmiotu. Zaliczaníe zajęć, dydaktycznych
dokonywane jest na podstawie weryfikacji
efektów uczenia się, w foľmie: prac kontľolnych,
spľawdzianów, pľojektów, referatőw oraz innych
form sprawdzania wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych studentów (Regulamin
Studiów Po).



sumaryczne wskaŹniki
charakteryzujące
program studiów,
a w tym:

łączna Liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęć, wymagających
bezpośľedniego udziału nauczycieli
akademickich

190

łączna liczba punktów ECTS, którą student
uzyskuje w ramach zajęi z zakľesu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
uczenia się dla okľeślonego programu
studiów, poziomu i proťrlu studiów

62

dla profilu praktycznego łączna liczba
punktów ECTS przypisanych do zajęć,
związany ch z prakty cznym przygotowaniem
zawodowym,
dla profilu ogólnoakademickiego łączna
liczba punktów ECTS przypisanych do zajęő
związanych Z prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
związaĺe1z kieľunkiem

116

|iczba punktów ECTS, którą student musi
uzyskaó w ramach zajęć, z dziedziny nauk
humanistyc znych lub nauk społecznych

18

w przypadku studiów stacjonarnych I stopnia
lub jednolitych magisterskich liczba godzin
zai ęi z wYcho wan ia ťlzy cznę go

procentowy uđział liczby punktów ECTS dla
dyscypliny nauki (lub sztuki) ,,i'' w łącznej
liczbie punktów ECTS konieczny do
okľeślenia dla kazdej dyscypliny' \Äy'

przypadku programu studiów
przy por ządkowanego do więcej

niz iednei dyscypliny nauki (lub sztuki)

- nauki
o b ezpieczeństwie 5 5 

o/o,

- inżynieria mechaniczna
45%

Pľogľam studiów zaopiniowany ptzez oľgan samorządu studenckiego.

.(/žb;h
przedstawiciela

organu samorządu studenckiego

DZIEKAN
Wydziafu lnżynieľii Logistyki

data, podpis,



Załącznknr 2 do UchwaĘ nr 6ĺ202|
Rady dydaktycznej kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa

il\WyozIAŁ IľĺżyľĺIERII PnoouKcJI I
LocrsrYKr POLITECHNIKA

CPCLSKA

Pm'ľv I PRoGRAMY sTUDIÓw
Sruov PLÁNs A^ID Pľ.aGRa;MME;

KrnnuNEK Sľuolow - FIELD oF sTUDY

- INZYNIE RI A BEZPTECZE N STWA

- SECURITY ENGINEERING

Studía níestacjonarne
píełwszego stopnia

First Cycle Programme - Palt-Tíme Studíes

Polĺtechnika opolska, 2o2t t.



Politechnika Opolska
vwdziď lnżynieńi PÍodukcji i Logislyki

Politechnika Opolska
Wýdział lnżynierii Produkcji i Logisýki
Opole 2021r.

Kierunek studióYv: lNłNlERlA BEzPlEczEŃsTwA
Field ďíudy: sEcURlTY ENGlNEER|NG

CHARAKTERYSTYKA OGILNA

kieru nek stud iów: l ľärľlenln BezpvczeŃsĺwł

proÍil: oeÓuołxłDEMlcK!

nazwa wydziału: WYoznr lľŻvľlerul PRoouxcul l LoGlsTYKl

plan studiów

uchwała Senatu Po z dnia nie podano daty

obowiązuje od roku
akademickiego

2021t2022

forma studiów (stacjonarne / niestacjonarne) niestacjonarne

poziom studiów (l stopnia / ll stopnia) lgo stopnia

czas trwania (wsem.) 7

$7tuł zawodouĺy otľzymywany pnzez absolwenta inżynier

liczba punktów EcTs 210

2



Politechnika opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

KieÍunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPlECZEŃSTWA
Field of study: SECURIry ENGINEERING

PLAN sTUDlÓW - STUDY PLAN

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDzlAŁ lNżYNtERll PRoDuKcJt t LoGlsTYKl

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF PRODUCTION ENGINEERING AND

LOGtSTtCS
Kierunek studiów:

l NŻYN t ERIA BEzPlEczEŃsľwł
Field of study:

SECURITY ENGINEERING
Sĺu on N lesľec.lol.lłnľ e P lenwszEco Sĺopľĺn - l rużvľ leRsxle

Flnsr Cvct-e PRooRemme - Penr-Trme Sruores (Engineer's degree)

Spec.lłl-ľoŚĆ - SpecnllzATloN :

Tecĺľlczľe sYsTEMY BEzPlEczEŃsTWA
_ Tecĺĺ.llcĺt- Sysrenĺs or Slpeĺv

ZlnzĄozaĺlE KRYzYsoWE l BEzPlEczeŃsĺwo WEWNĘTRZNE
_ CRlsls Młxeeemeľr łruo lľĺERlĺll SecuRIĺv

Enooľoĺtłlł l gEzpleczeŃsTwo PRAcY
- ERcoľol,łlcs łľo Wonr Słpeľy

SEMESTR: 1 (1"t Semester) Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Worklng time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s
Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical

classes)
(LaDOrarory

classes)
(Project) (Seminar)

1"1
Technologie informacyine í0 10 3 KO
lnformation technology

1.2
ochrona własności intelektualnei

20 2 KO
Protection of intellectual property

1.3
Alqebra z geometria

208 10 5 P
Algebra with geometry

1.4
Prawo gospodarcze

20 2 P
Economic law

í.5 Ekologia
10 1 P

Ecoloqy

1.6
Analiza matematyczna 1

20E í0 6 P
Mathematical analysis 1

1.7
Fizyka í0 10 4 P
Physlcs

í.8
Mikroekonomia

10 í0 3 P
Microeconomics

í.9
Warunki pracy

10 10 2 P
Worklnq conditions

Pzedmioý wybieralne -wymagana licáa p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

í.í0Przedmiot humanistyczno-spďeczny l
20 (21 W

|-{umanistic and social course ĺ

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

150 60
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

210



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studióW: lNŻYNlERlA BEzPlECZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

SEMESTR: 2 (2'd Semester)
Liczba godzin zajęć,w semestrze; E - egzamin
Working time (houĺs) a semester; E _ Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

2.1
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy

10 10 3 K
Ergonomics and physiology in safety oÍ work

2.2
Chemia dla inżynierów

20E 10 10 5 P
Chemistry Íor engineers

2.3
Podstawy zarządzania

10 10 2 P
Basics oÍ management

2.4
Zarządzanie środowiskiem

20 2 P
Environmental management

2.5
Grafika inżynierska í0 10 10 3 P
Engineering graphics

2.6
Analiza matematyczna 2 í0 ĺ0 2 P
Mathematical analysis 2

2.7
Statystyka í0E 20 5 P
Statistics

2.8
Fizyka dla inżynierÓw í0E í0 20 5 P
Physics for engineers

Przedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

3

2.9
Pzedmiot humanistyczno-spďeczny ll

20 (3) W
Humanistic and social course ll

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

120 120
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 3 (3'd Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

3.1
Psychospďeczne aspekty bezpieczeństwa 't0 í0 2 K
Psychosocial aspects oí security

3.2
Konstrukcia maszyn

10E 't0 5 K
Machine design

3.3
Materiałoznawstwo í0E 10 4 K
Materials science

3-4
Komputerowe wspomaganie projektowania

20 20 4 K
Computer Aided Desiqn

3.5
Bezpieczeństwo informacji í0 1 K
lnformation securiły

3.6
Logistyka w bezpieczeństwie

10E 10 10 4 K
Logistics in saÍety

3.7
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

3.8
lnformaýka i języki programowania

10 't0 1 P
Computer science and programming languages

3.9
Podstawy mechaniki ogólnej 208 í0 í0 5 P
Basics of general mechanics

Przedmioý wybieralne - Wymagana liczba p. ECTS w semestze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

4



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

KieÍunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPlEcZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

3.10

Przedmiot wybieralny 1: Komunikacja spďeczna i

zarządzanie pe rsone lem
10 í0 (2t W

Optional unit 1: Social communications and staff
management

Paedmiot wybieralny 1: Spďeczne środowisko
pÍacy 10 í0 Í2| W
optional unit 1: Soc|al envĺronment of work

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

110 130 (w tym í0 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

SEMESTR: 4 (4th Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture)
(Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

4.1
Termodynamika techniczna

20 10 5 K
Technical thermodynamics

4.2
Podstawy projektowania ergonomicznego

20 2 K
Fundamentals of ergonomic design

4.3
organizacja i funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa í0E 10 4 K
Organization and functioning of safety systems

4.4
organizacja systemów ratownictwa í0E 10 4 K
Organization oÍ rescue systems

4.5
Język obcy

20 2 KO
Foreign ĺanguage

4.6
Bazy danych i systemy informatyczne í0 í0 3 P
Databases and lT systems

4.7
Wytrzymałość m ate riałów

10 í0 3 P
Strength oí mater|als

4.8
Badania operacyjne

't0 í0 3 P
Operative research

Pzedmioty wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

4

4.9

Pzedmiot wybiera|ny 2: Toksykologia przemysłowa
í0 í0 Í2) W

Optional unit 2: lndustrial toxicology

Przedmĺot wybieralny 2: Zagrożenia chemiczne í0 í0 (z',l, W
Optional unit 2: Chemical risk assessment

4.10

Pzedmiot wybieralny 3: Podstawy bezpieczeństwa
pracy í0 í0 (21 W
Optional unit 3: Fundamentals of work safety

Pzed miot wybieralny 3'. Zauądzanie
bezpieczeństwem pracy 10 ĺ0 (2) W
Optional unit 3; Management of work safety

Liczba godzin w semestrze (Number oÍ hours in a
semester)

90 120 (w tym 20 godz. obieralne)
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

210

SEMESTR: 5 (Sth Semester)
Liczba godzin zajęć w semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practĺcal
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

5.1
Kontrola ĺ audyt w bezpieczeństwie

10 10 2 K
Contľol and audit in safety

Ä



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierĺi Produkcji i Logĺstyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPIEcZEŃSTWA
Field of study: SECURIry ENGINEERING

5.2
lnżynieria bezpieczeństwa technicznego

10E 10 3 K
Enqineering of technical safety

5.3
Pomiary i diagnostyka środowiska pracy

10 í0 4 KMeasurements and diagnostics of the work
environment

5.4
Język obcy

20 2 KO
Foreign language

5.5
Analizaryzyka í0 í0 í0 3 P
Risk analysis

Pzedmioý wybieralne - wymagana liczba p. ECTS w semestrze
(Optional units - compulsory ECTS in a semester)

2

5.6

Przedmĺot wybieralny 4: lnŻynieria materialnego
Środowiska pracy í0 í0 (21 W
Optional unit 4: Engineering of material work
environment

Przedmiot wybieralny 4: Organizacyjno - techniczne
warunkĺ pracy

{0 10 (2' W
optional unit 4: organizałional and technical work
condĺtions

Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa
Specialization: Technical Systems of Safety

5.7
Metody komputerowe w inżynieriĺ

10 10 3 K
Computer methods in engineering

5.8
Procesy wytwarzania materiałów inżynierskich

10E 10 10 5 K
Manufacturing processes of engineering materials

5.9
ZagroŻenia klimatyczne

10E 10 4 K
Climate threats

5.í0
Projektowanie systemów zarządzania
bezpieczeństwem í0 2 K

Designing safety management systems
Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

80 40 40 50 0
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

200

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Specialization: Crisis Management and lnternal Security

5.11
Bezpieczeństwo i porządek publiczny

10E í0 3 K
Security and public order

5.12
Bezpieczeństwo energetyczne i gospodarka
paliwami í0 í0 2 K

Energy security and fuel management

5.í 3
Systemy zabezpieczeń elektroenergetycznych

10E 'ĺ0 3 K
Electric power security systems

5.14
Systemy informacji przestrzennej

10 10 2 K
Spatial information systems

5.15

Ochrona oraz systemy identyfikacji i monitorowania
infrastruktury krytycznej

10 ĺ0 10 4 K
CriticaI inírastructure protection and identiÍication
and monitoring systems

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

í00 20 50 50 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semesteľ)

230

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safety

5.16
System zarządzania środowiskiem pracy

í0 í0 3 K
Management system of work environment

5.17
l nżynieria wytwarzania

10E í0 í0 5 K
Manufacturing engineering

6



Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Logistyki

Kierunek studiów: lNŹYNlERlA BEZPlEczEŃSTWA
Fieĺd of study: sEcURlTY ENGlNEERlNG

5.í8
M on ito rowa n i e zagr ożeí1 í0E í0 4 K
Threat monitoring

5.19
Ergonomia stanowiska pracy

10 í0 2 K
Workplace ergonomics

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

90 40 40 40 í0
30

Razem godzin/ECTS W semestÍze (Totał hours/ECTS in a
semester)

210

SEMESTR: 6 (6th Semester) Liczba godzin zajęćw semestrze; E - egzamin
Working time (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes) (Project) (Seminar)

6.í
Tech n i czne systemy zabezpieczeń

't0E 20 10 5 K
Technical systems oÍ security

6.2
Środki bezpieczeństwa i higieny pracy

í0 10 3 K
Means oí saĺety and sanitation of work

6.3
Systemy komputerowego wspomagania CAx

10 20 4 K
Computer-aided systems CAx

6.4
Metody ilościowe ijakościowe oceny ryzyka

10E 10 3 KQuantitative and qualitative methods oÍ risk
assessment

6.5
Modelowanie zagroŻeń

10 í0 3 K
Threat modelĺng

6.6
Niezawodnośi systemów

't0 10 2 K
Systems reliability

6.7
Język obcy

(E) 20 2 KO
Foreign language

Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa
Specializatĺon; Technical Systems of Safety

6.8
Człowiek w procesie pracy

10 10 2 K
Human being in the process oÍ work

6.9
Komputerowe modelowanie systemów
bezpieczeństwa 't0 20 2 K
Computer modeling of security systems

6.10
Gry decyzyjne w bezpieczeństwie

20 2 K
Decision-making games in saĺety

6.í 1
Wprowadzenie do badań naukowych

20 2 K
ĺntroduction to scientific research

Liczba godzin w semestrze (Number oí hours in a
semester)

80 50 40 60 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

260

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo Wewnętrzne
Specialization: Crisis Management and lnternal Security

6.12
Bezpieczeństwo narodowe i stany nadzwyczĄne í0 10 2 K
National security and states oí emergency

6.í 3
ZagroŻenia terroryzmem i edukacja obronna í0 2 K
Terrorism threats and defense education

6.14
Gry decyzyjn e w zaządzaniu kryzysowym

20 2 K
Decision games in crisis management

6.15
Wprowadzenie do badań naukowych

20 2 K
lntroduction to scientific research

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

80 50 30 60 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

240

7



Politechnika Opolska
Wydzial lnŹynierii Produkcji i Logisýki

KieÍunek studiów: lNŻYNlERlA BEZP|EcZEŃSTWA
Field of study: SECURITY ENGINEERING

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomĺcs and Work Safety

6.í6
Psychologia pracy

10 10 2 K
Work psychology

6.17
Ergonomia w procesie projektowania wyrobów

10 10 2 K
Ergonomics in the product design process

6.18
Gry decyzyjne

20 2 K
Decision games

6.í9
Wprowadzenie do badań naukowych

20 2 K
l ntroduction to scientiíic research

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

80 50 20 70 30
30

Razem godzin/ECTS W semestÍze (Total hours/ECTS in a
semester)

250

SEMESTR: 7 (7th Semester)
Liczba godzin zajęé w semestrze; E - egzamin
Working tlme (hours) a semester; E - Exam

ECTS TYP
Nr

Przedmiot W c L P s

Subject unit - semester curricular (Lecture) (Practical
classes)

(Laboratory
classes)

(Project) (Seminar)

7.1
Prawo pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy

10 2 K
Labor law in the Íield of work safety

7.2
Praca dyplomowa / projekt inżynierski

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 15 K
Diploma thesis (engineer project)

7.3
Praktyka (4{ygodniowa)

godziny niekontaktowe (un-contact hours) 5 K
Practice (4 weeks)

Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa
Specialization: Technical Systems of Safety

7.4
Projektowanie systemÓw dozoru

10 10 2 K
Surveillance systems design

7.5
Procesy technologicznie uciążliwe dla środowiska

í0 10 2 KProcesses technologically burdensome for the
environment

7.6
Bezp iecze ń stwo e ks ploatacj i maszyn i urządzeń

10E 10 2 K
Machinery and equipment exploitation saÍety

7.7
Seminarium dyplomowe

20 2 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

40 20 0 í0 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

90

Specjalnośó: Zaĺządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Specialization: Crisis Management and lnternal Securĺty

7.8
Komputerowe wspomaganie w systemach
bezpieczeństwa 10 í0 2 K

Computer support in security systems

7,9
Zarządzanie w sytuaciach kryzysowych í0E í0 10 4 K
Management in crisis situations

7.10
Semlnarium dyplomowe

20 2 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestze (Number of hours in a
semester)

30 0 í0 10 30
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

80

Specjalność: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Érgonomics and Work Safety

7.11
Wzorn ictwo przemysłowe

'l0E í0 2 K
lndustrial design

8



Poĺitechnika opolska
Wydział lnżynierii Produkcji i Loqistyki

Kierunek studiów: lNŻYNlERlA BEZPlECZEŃSTWA
Field oÍ study: sEcURlTY ENGlNEERlNG

7-12
Rodzaje i Źródła zagroŻeń

10 10 2 K
Types and sources of threats

7.13
Bezpieczeństwo eksploata cji urządzeń
technicznych 10 10 2 K
Machinery and equipment exploitation safety

7.14
Seminarium dyplomowe

20 2 K
Diploma seminar

Liczba godzin w semestrze (Number of hours in a
semester)

40 20 0 í0 20
30

Razem godzin/ECTS w semestrze (Total hours/ECTS in a
semester)

90

PLAN STUD|IW RAZEM (TOTAL STUDY PLAN) ECTS
Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa

Specialization: Technical Systems of Safety
Łącznie godzin kontaktowych/ECTs w planie studiów

1460 210
Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe ĺ bezpieczeństwo wewnętzne
Specĺalization: Crisis Management and lnternal Security

Lącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
1460 210

Total contact hours/ECTS in study plan

Specjalnośó: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safety

Łącznie godzin kontaktowych/EcTs w planie studiów
1460 210

Total contact hours/ECTS in study plan

STATYSTYKA PRoG RAM U KszTAŁc EN lA
Specjalność: Techniczne systemy bezpieczeństwa

Specialization: Technical Systems of Safety
Tvp Przedmioty p. ECTS liczba godzin
KO Kształcenia ogólnego 13 120

P Podstawowe 65 500

W Wybieralne í3 120

K Kierunkowe 119 720

Łącznie: 210 1460

S pecj al ność : Zarządzanie k ryzysowe i bezp i ecze ń stwo wewn ętrz n e
Specialization: Crisis Management and lnternal Security

Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin
KO Kształcenia ogÓlnego 13 120

P Podstawowe 65 500

W Wybieralne 13 120
K Kierunkowe 119 720

Łącznie: 210 1460

Specjalnośl: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Specialization: Ergonomics and Work Safety

Tvp Przedmioty p. EGTS liczba godzin
KO Kształcenia ogólnego 13 120

P Podstawowe 65 500

W Wybieralne 13 120

K Kierunkowe 119 720

Łącznie: 210 'ĺ460

Program ksáałcenia dostosowany do wydziałowych efektów uczenia się dla kierunku studiów lNŻYNlERlA BEZPIECZEŃSTWA (studia
pierwszego stopnia)
Plan i program studiów:

- uchwalony pzez Senat Po w dniu nie podano daý
- zaopiniowany przez samoząd studencki'

o



Polit€chnika opolska
Wydział lnżynlerii Produkcjł i Logistyki

Politechnika Opolska
Wydział lnżynierii Produkeji i Logisýki
Opole 2021 r.

dľ

Kierunek studiów: lNŻYNlERĺA BEzPlEczEŃSTWA
Field oJ study:'sĘcuRlw ENG|NEERlNG

fu^n, 1aĺi/ł,,4ĺu
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Za|ącznik nr 3 do UchwaĘ nr 612021
Rady dydakĘcznej kieľunku studiów Inżynieľiĺ bazpĺeczeństwa

z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w pľogľamie studiów InĘnieľia bezpieezeűlstwa l_go stopnia

stacj onaľnych ĺ n iestacj onaľnych na p ľofilu o gĺĺlnoakademickim

PoLITECHNIKÁ oPoLsKA
WYDZIAŁ INżYNIERII PRoDUKCJI I LoGISTYKI

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia
kierunku: inży nieria bezp ieczeństwa

Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa posiadają

kompleksowę przygotowanie do pracy w przemyśle i administracji publicznej oraz wiedzę

zwiryaną z ekonomią, zarządzaĺiem i bezpieczeństwem' w tym z zarządzaniem zespołami

ludzkimi.

Itiedza

Absolwent posiada wiedzę z matematyki, fizyki i chemii niezbędną do foľmułowania

i rozwiązywania zadań z za\<ręsu studiowanego kierunkľ oraz zrozumienia pođstawolvych

zjawisk i praw niezbędnychdo rozwiązywania zadaÍĺtechnicznych. Ma odpowiednią wiedzę w

zakľesie elektľoniki' elektrotechniki i informatyki, którajest niezbędna do rozumieniadziałaria

zintegrowanych układów mechatľonicznych.

Absolwenci są przygotowani do tozwiązywania (w przedsiębiorstwach różnego typu

oraz administracji publicznej i samorządowej) praktycznych pľoblemów z zakresu

bezpieczenstwa (w tym bezpieczeństwa technicznego oraz publicznego), do oceniania ryzyka

zawodowego i zagtożeń zewnętrznych' pľojektowania i wdruŻania rczwiązan technicznych i

oľganizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pľacy na człowieka.

Absolwent potľafi zarządzać środowiskiem pľacy' jakością produkcji, wykorzysfując zdobýą

wiedzę i umiejętności posługiwania się zbioľami fachowej liteľatury i odpowiednich

opracowań. W ramach kierunku inżynieria bezpieczeńsrwa funkcjonują trzy specjalności,

których absolwenci mają wzbogaconą wiedzę o ergonomii i bezpieczeństwie pracy' techniczne

systemy bezpieczeŕlstwa oraz zarządzaníe kryzysowe ibezpieczeństwo wewnętľzne.



Umiejętności

Absolwent kierunku inĄnieria bezpieczeństwa jest wyposazony w umiejętności

dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa, ptzestrzeganiaprzepisów i zasad bezpieczeństwa

pracy i standaľdów bezpieczeństwa. Posiada umiejętności pozwalające na badanie stanu

technicznego maszyn i urządzeÍl, okoliczności awarii i wypadków, prowadzenie szkoleń,

pełnienie funkcji organizatorskich w zakresie zarząđzania bezpíeczeństwem pÍacy oraz

pľowadzenie odpowiedniej dokumentacji, a takŻe do realizacji zadań z zakľęsu zarządzaria

kryzysowe go oraz bezpieczenstwa narodowego.

Posiada ponadto umiejętnośó wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji

i referatów posługując się językiem specjalistycznym z zakľesu inzynierii bezpieczeństwa.

Absolwent dysponuje zdolnością oľganizowania pracy zespołowej.

Posiada umiejętnośó posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości 82

Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem

specj alistyc znym z zakľesu nauk technicznych.

Kompetencje

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych,

w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach zajmujących się problemami

inŻynierii bezpieczeÍlstwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy' technicznymi systemami

bezpieczeŕlstwa oraz zaruądzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętľznego.

Absolwent potľafi pľawidłowo identyfikować, í rozwiązywać problemy zawodowe. Jest

gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowychzadańz zakľesu inzynieľii bezpieczeństwa.

Posiada umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobýej wiedzy. Absolwent

potľafi samodzielnie podjąó i prowadzió działalnośó techniczną, wykorzysĘąc zdobytą wiedzę

i umiejętności.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnięnie w podmiotach gospodarczych,

w administracji państwowej i samorządowej zajmujących się poradnictwem

i upowszechnianiem wiedzy z zal<ręsu inzynierii bezpieczeÍtstwa, w biuľach projektowych

i doradczych oraz we własnych firmach świadczących usługi z zakresu inżynieľii

bezpieczeństwa.

Absolwent jest pľzygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
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OPOLE UNTVERSITY OF TECHNOLOG
FACULTY oF PRoDUCTIoN ENGINEERĺNG AND LoGIsTIcS

Profile of a gľaduate of the fiľst-cycle studies
in the field of safety engineering

Gľaduates of the lst degree studies in the field of security engineering have

comprehensive prepaľation for work in industry and public administľation as well as knowIedge

ľelated to economics' management and security, including human team management.

Knowledge

The gľaduate has knowledge of mathematics, physics and chemistry necessaľy foľ

foľmulation and solving tasks in the field of study and understanding the basic phenomena and

laws necessary to solve technical tasks. He or she has relevant knowledge in the field of

electronics, electrical engineering and computer science, which is necessary to understand the

opeľation of integrated mechatronic systems.

Graduates are prepaľed to solve (in various types of enterprises and public and local

administration) pľactical problems in the field of safety (including technical and public safety),

to assess occupational ľisk and external thľeats, to design and implement technical and

organizatíonal solutions that minimizethe effects of the work process on a human. The graduate

is able to manage the work environment and the quality of production, using the acquired

knowledge and skills to use the collections of professional liteľatuľe and ľelevant studies. There

are thľee specializations in thę field of safety engineering, the graduates of which have enhanced

knowleđge of eľgonomics and safety at work, technical safety systems as well as crisis

management and internal security.

Skills

The graduate of safety engineeľing is equipped with the skills to assess the state of safety,

comply with regulations and rules of work safety and safety standards. He oľ she has the skills

to examine the technical condition of machines and devices, the circumstances of failuľes and

accidents, conduct training, perform organizational functions in the field of work safety

management and keep appropľiate documentation' as well as carľy out tasks in the ťreld of crisis

management and national security.



He also has the ability to speak in public and prepaľe a pľesentation and papers using

specialist language in the field of safety engineeľing. The graduate has the ability to organize

teamwork.

He or she has the ability to use a foreign language at the 82 level of the Euľopean

Framework of Reference for Languages and can use a specialized language in the field of

technical science.

Competencies

The graduate is pľepared to work in various business entities, in state and local

government administľation in positions dealing with issuęs of safety engineering' including

occupational health and safety, technical safety systems as well as crisis management and

internal secuľity.

The graduate is able to correctly identify and solve professional problems. He or she is

ľeady to carľy out individual and team tasks in the ťreld of safety engineering. He or she has the

ability to independently complete and improve the acquiľed knowledge. The gľaduate is able to

independently undertake and conduct technical activities, using the acquired knowledge and

skills.

Graduates of this field of study will find employment in business entities, in state and

local government administration dealing with counseling and disseminating knowledge in the

field of safety engineeľing in design offices and consulting as well as in own companies

providing seľvices in the Íield of security engineeľing.

The gľaduate is prepared to undeľtake second-cycle studies.
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