Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych:
„Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
w budownictwie”.
Wiedza:
K_W 01. Znajomość zagrożeń w aspekcie bhp na placu budowy oraz rozwiązań organizacyjnych
i technicznych, mających zastosowanie do likwidacji konkretnych zagrożeń.
K_W 02. Znajomość norm regulujących stosunki związane z pracą człowieka, w tym praw
i obowiązków pracowników i pracodawców .
K_W 03. Znajomość dokumentacji bhp na placu budowy.
K_W 04. Znajomość zasad bhp przy mechanizacji procesów budowlanych.
K_W 05. Znajomość zasad planowania i organizowania auditów wewnętrznych
K_W 06. Znajomość sposobów gaszenia pożarów.
K_W 07. Znajomość sposobów zabezpieczenia poszkodowanego i dokonywania potrzebnych
interwencji ratowniczych.
K_W 08. Znajomość procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości
i
zakłóceń
oraz
zasad
komunikacji
jednoi
dwustronnej,
sztuki
mówienia
i słuchania, jak też powszechnie stosowanych taktyk autoprezentacyjnych.
Umiejętności:
K_U 01. Umiejętność interpretowania zagrożeń i zabezpieczenia poszczególnych stanowisk pracy.
K_U02. Umiejętność wdrażania i weryfikowania zapisów wynikających z aktów prawnych Unii
Europejskiej.
K_U 03. Umiejętność czytania i weryfikowania informacji bhp i planu bioz.
K_U04. Umiejętność stosowania odpowiednich zabezpieczeń bhp przy mechanicznym prowadzeniu
robót budowlanych.
K_U 05. Umiejętność doboru optymalnego i właściwego ze względu na rodzaj zagrożenia sposobu
eliminacji bądź ograniczenia ryzyka związanego z realizacją prac budowlanych.
K_U 06. Umiejętność opracowania instrukcji postępowania na wypadek pożaru.
K_U 07. Umiejętność zabezpieczenia poszkodowanego i przeprowadzenia potrzebnych interwencji
ratowniczych.
K_U 08. Umiejętność analizowania i charakteryzowania podstawowych prawidłowości, dotyczących
zagadnień psychologiczno-pedagogicznych wobec współczesnej metodyki prowadzenia szkoleń
w zakresie bhp i ochrony zdrowia w budownictwie.
Kompetencje:
K_K 01. Potrafi zweryfikować warunki pracy z obowiązującymi przepisami.
K_K 02. Potrafi wykorzystać potencjał osoby (zdolności psychiczne, intelektualne
i kulturowe), jej fizyczne cechy i nawyki zawodowe dla polepszenia warunków pracy.
K_K 03. Potrafi sporządzić plan BIOZ i przekazać treści dokumentów bhp osobom pracującym na
placu budowy.
K_K 04. Potrafi dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej przy mechanicznym
prowadzeniu robót budowlanych.
K_K 05. Potrafi zapewnić wdrożenie do stosowania środków technicznych i metod organizacyjnych
eliminujących bądź ograniczających zagrożenia dla życia lub zdrowia osób uczestniczących
w realizacji prac budowlanych.
K_K 06. Potrafi zaprojektować i wdrożyć system nadzoru zapewniający efektywną realizację zadań
w zakresie bezpieczeństwa.
K_K 07. Potrafi zabezpieczyć poszkodowanego i przeprowadzić interwencje ratownicze
(zaopatrywanie ran krwotoków, złamań itp.).
K_K 08. Potrafi współpracować w grupie oraz z innymi specjalistami i ekspertami.

