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Przedmioty uzupełniające 

Kolejność przedmiotów wg planu studiów 

 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną oraz instruktor sportu/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Szkolenie biblioteczne 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 0 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin wykład 3h 
12 Koordynator Dyrektor biblioteki mgr Jan Bogumiła Stachura 
13 Prowadzący Dyrektor biblioteki mgr Jan Bogumiła Stachura 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Cele dydaktyczne: zapoznanie studenta I roku z funkcjonowaniem i 

zasadami korzystania z biblioteki uczelnianej oraz katalogów 
bibliotecznych.  
Efekty kształcenia: Po ukończeniu szkolenia student powinien znać 
prawa i obowiązki wynikające z regulaminu bibliotecznego. Powinien 
umieć korzystać z poszczególnych agend bibliotecznych oraz efektywnie 
przeszukiwać katalogi w celu dotarcia do właściwych informacji. 
U03, K02 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

- 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie semestr 1, warunkiem zaliczenia jest obecność na szkoleniu 
22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
Przedstawienie studentom struktury i zasad funkcjonowania biblioteki 
uczelnianej. Zapoznanie z regułami korzystania z biblioteki oraz 
katalogów bibliotecznych. Wykonanie ćwiczenia sprawdzającego 
umiejętność wyszukiwania pozycji w katalogu. 

 University Library 
Content (description 
shortened) 

Presenting students the structure and functioning of the university 
library. Getting to know the rules of library use and its catalogs. 
Performing exercises to check the ability to search for items in the 
catalog. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Treści wstępne i ogólne: struktura biblioteki, charakterystyka 
księgozbioru, polityka gromadzenia.  
Omówienie poszczególnych agend bibliotecznych: 
Wypożyczalnia: przedstawienie najważniejszych punktów regulaminu 
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dotyczących możliwości korzystania z usług wypożyczalni. Zapisy do 
wypożyczalni, aktualizacja konta czytelnika. Omówienie konta 
czytelnika z możliwością wglądu przez sieć Internet. Rezerwacja 
książek. Ilość wypożyczeń. Kary za przetrzymania książek. 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
Zasady korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej. 
Wyszczególnienie osób uprawnionych do korzystania z tej agendy. 
Czytelnia Komputerowa: 
Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych. Możliwość 
korzystania ze zbiorów medialnych należących do biblioteki. 
Charakterystyka stanowisk komputerowych z uwzględnieniem rodzaju 
oprogramowania. 
Czytelnia Czasopism: 
Zasady korzystania. Omówienie tytułów prasowych prenumerowanych 
przez bibliotekę. 
Czytelnia Książek: 
Omówienie regulaminu czytelni książek. Zagadnienie wolnego dostępu 
do półek”, podział księgozbioru według kierunków kształcenia i 
charakterystyka księgozbioru podręcznego.  
Magazyn czytelni książek – zasady korzystania. 
Zajęcia praktyczne z obsługi systemu bibliotecznego PATRON: 
Uruchomienie programu, opcje wyszukiwania, rodzaje indeksów, 
podgląd konta czytelnika. Omówienie poszczególnych komunikatów, 
oznaczeń opisu katalogowego. Analiza oznaczeń z uwzględnieniem 
dostępności poszczególnych zbiorów.  
Ćwiczenia indywidualne z wyszukiwania konkretnych pozycji w 
katalogu komputerowym. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
1. Podstawowym tekstem obowiązującym studentów jest „Regulamin 
udostępniania zbiorów Biblioteki PWSZ w Tarnowie”. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Bibliografia: metodyka i organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego. 
Warszawa 2000 
2. Dobrowolski Z., Internet i biblioteka. Warszawa 1998 
3. Łysakowski A., Katalog przedmiotowy. Cz. 1, Teoria. Warszawa 
2002 
4. Sosińska-Kalata B., Modele organizacji wiedzy w systemach 
wyszukiwania informacji o dokumentach. Warszawa 1999.  

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną oraz instruktor sportu/profil praktyczny 
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3 Nazwa modułu 
kształcenia/ 
przedmiotu 

Szkolenie BHP 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa 16.0 
6 Punkty ECTS 

 
0 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy 
10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin wykład 4h 
12 Koordynator dr inż. Ryszard Mysior 
13 Prowadzący dr inż. Ryszard Mysior 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na 
innym kierunku 

tak 

17 Wymagania wstępne brak 
18 Efekty kształcenia Student posiada wiedzę na temat ogólnych i branżowych zasad i 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest przygotowany do 
bezpiecznego, odpowiedzialnego poprowadzenia zajęć rekreacyjno – 
sportowych.  
Student potrafi właściwie ocenić swoją wiedzę i kompetencje. Wie, 
kiedy zasięgnąć opinii specjalisty lub osoby bardziej doświadczonej. 
Potrafi korzystać z fachowej literatury.  
Obowiązki zawodowe wykonuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
pracy. Przestrzega norm etycznych. 
W11, U12, K02, K07 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład z elementami ćwiczeń, pogadanka 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

dopuszcza się kolokwium pisemne sprawdzające po zakończeniu zajęć. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie semestr pierwszy na podstawie obecności. 
22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Przepisy i zasady. 
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, przepisami i zasadami 
dotyczącymi zdarzeń wypadkowych, ochrony przeciwpożarowej, 
organizacji i ergonomii stanowisk nauki oraz występujących czynników 
uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych w grupach czynników 
fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychologicznych. 

 BHP Training 
Content (description 
shortened) 

The essence of health and safety and ergonomics. Rules and principles. 
Introduction to basic concepts, rules and principles related to accidents at 
work, fire protection, organization and ergonomics of scientific positions 
and associated noxious, harmful factors in dangerous groupsof  factors: 
physical, chemical, biological and psychological ones. 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Charakterystyka przepisów prawnych w zakresie: 1) ustroju i organizacji 
uczelni, 2) organów uczelni i ich kompetencji, 3) praw, obowiązków i 
odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, 4) utrzymania porządku i 
bezpieczeństwa na terenie uczelni, 5) ogólnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa na terenie uczelni, 6) bezpieczeństwa pracy i nauki w 
laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, 7) bezpieczeństwa w 
domach studenckich, 8) praw i obowiązków studenta w kontekście 
bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię i podczas 
przebywania na terenie Uczelni.  
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Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków studentów, w zakresie: 1) 
zdefiniowania wypadku studenta, 2) trybu zgłaszania wypadku i 
ustalania okoliczności zdarzenia wypadkowego, 3) sporządzania 
dokumentacji powypadkowej, w tym „protokołu ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadku studenta”, 4) określenia okoliczności wypadku 
uzasadniającego przyznanie świadczeń z tytułu wypadku w szczególnych 
okolicznościach.  

Charakterystyka podstawowych przepisów i zasad profilaktyki 
przeciwpożarowaj, w zakresie: 1) ogólnych zasad bezpieczeństwa 
pożarowego i przyczyn pożarów, 2) zasad postępowania w przypadku 
pożaru lub innego zagrożenia na terenie Uczelni według zasad 
określonych w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego, zwłaszcza: a) 
zagrożeń pożarowych występujących na terenie Uczelni, b) 
rozmieszczenia i użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego, c) dróg 
ewakuacji i zasad przemieszczania się podczas ewakuacji, d) ogłaszania 
ewakuacji na terenie PWSZ, e) dróg pożarniczych. 

Organizacja pierwszej pomocy na terenie Uczelni. Zasady udzielania 
pomocy przedlekarskiej, w przypadkach zdarzeń wypadkowych: 1) 
zasłabnięcia i utraty przytomności, 2) złamania kończyny, 3) zranienia, 
w tym krwotoku, 4) zatrucia, 5) oparzenia. 

Lokalizacja i wyposażenie apteczek pierwszej pomocy w budynkach 
PWSZ oraz zasady korzystania z materiałów opatrunkowych. Tryb 
wzywania pogotowia ratunkowego na teren Uczelni. 

Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych 
dla zdrowia wg klasyfikacji: czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, 
psychologiczne występujących w procesie dydaktycznym: 1) w 
pracowniach i laboratoriach, 2) podczas zajęć wychowania fizycznego, 
3) związanych z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe, 4) podczas odbywania praktyk zawodowych, oraz zasady 
zabezpieczania się przed nimi. Szacowanie ryzyka podejmowanych 
działań. 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Aktualne ustawy i rozporządzenia wykonawcze dotyczące prawa o 
szkolnictwie wyższym , a szczególnie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
uczelniach, 
Aktualne ustawy i rozporządzenia wykonawcze w sprawie wypadków i 
chorób zawodowych oraz zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 
zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. 
Aktualne ustawy i rozporządzenia wykonawcze o ochronie 
przeciwpożarowej, a szczególnie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
PN-Z-08052:1980 w sprawie klasyfikacji czynników szkodliwych i 
niebezpiecznych występujących w procesach pracy. 

Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 

Zarządzenia obowiązujące w sprawie regulaminów porządkowych w 
pracowniach i laboratoriach. 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Uczelni.  
D. Kordecka (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Centralny 
Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997. 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS –  
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zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela 
akademickiego 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2 Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka korekcyjna z odnową 

biologiczną oraz instruktor sportu/profil praktyczny 
3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 
Wprowadzenie na rynek pracy 

4 Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 

 
0 ECTS 

7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów trzeci 
9 Semestr szósty 
10 Typ zajęć wykład 
11 Liczba godzin wykład 4h 
12 Koordynator Biuro Karier i Promocji 
13 Prowadzący pracownik Biura Karier i Promocji 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk 

podstawowych 
 

16 Zajęcia 
ogólnouczelniane/na innym 
kierunku 

Tak 

17 Wymagania wstępne Brak 
18 Efekty kształcenia Przygotowanie do określenia indywidualnej ścieżki rozwoju 

zawodowego. 
W10, W12, W14, U06, K02, 

19 Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład 

20 Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów kształcenia 

Aktywny udział w zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie semestr 6, podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach 
22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 
Zapoznanie z warunkami panującumi na lokalnym, regionalnym i 
europejskim rynku pracy, metody poszukiwanai pracy 

 The introduction to the 
labor market 
Content (description 
shortened) 

Getting to know the conditions in the local, regional and European labor 
market, job searching methods 

23 Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Wykład  
- podstawowe pojęcia rynku pracy; 
- bieżące informacje dotyczące lokalnego, regionalnego i europejskiego 
rynku pracy; 
- omówienie niektórych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie 
interesariuszy rynku pracy (m.in. Ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, Kodeks Pracy (elementy); 
- metody rekrutacji pracowników; 
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- metody aktywnego poszukiwania pracy; 
- informacje z zakresu doradztwa i kształcenia ustawicznego; 
- omówienie różnych wymiarów „mobilności” oraz podnoszenia 
kompetencji poprzez  
 „mobilność”; 
- informacje o programach stypendialnych i stażowych; 
- informacje z zakresu oczekiwań pracodawców dotyczących 
pożądanych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji osób z wyższym 
wykształceniem (na podstawie badań własnych) 

24 Literatura podstawowa  
i uzupełniająca 

Obowiązujące akty prawne w bieżącym roku akademickim 

25 Przyporządkowanie 
modułu 
kształcenia/przedmiotu do 
obszaru/obszarów 
kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Zgodnie z europejskim systemem akumulacji pkt. ECTS. Nakład pracy 
studenta w wymiarze pracy od 25 -30 godz. zasługuje na 1 pkt. ECTS 

27 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

 

 
 


