RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
KIERUNK: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Czas trwania praktyki zawodowej:
120 godzin
Cele praktyki zawodowej

1.

Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania jednostki gospodarczej w praktyce, w tym jej
struktury organizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem komórki bhp.

2.

Zapoznanie się z formalno-prawnymi podstawami działania organizacji (m.in. zapoznanie się
z dokumentami rejestracyjnymi podmiotu, aktem powołującym jednostkę do życia, statutem
itp.).

3.

Zapoznanie się z obiegiem dokumentów i przepływem informacji oraz procesem
podejmowania decyzji, w tym, szczególnie w zakresie BHP.

4.

Zapoznanie się ze stosowanymi technologiami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi
w tym, ze stosowanymi technicznymi środkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
z rozwiązaniami organizacyjnymi w sferze BHP.

5.

Zapoznanie się z systemem finansowo-księgowym organizacji, szczególnie w aspekcie
nakładów na BHP.

6.

Pozyskanie materiałów empirycznych do pracy dyplomowej.

7.

Sprawdzenie własnej przydatności i predyspozycji do zawodu.

8.

Ewentualna orientacja zawodowa - pierwsze miejsce pracy.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Zakres wiedzy, którą powinien pozyskać Student w trakcie odbywania 120-godzinnej praktyki
zawodowej:
Forma zajęć – PRAKTYKA – 120 godzin
1. Zapoznanie się z formalno-prawnymi podstawami działania organizacji (m.in.
zapoznanie się z dokumentami rejestracyjnymi podmiotu, aktem powołującym
jednostkę do życia, statutem itp.).
2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną firmy, zakresami zadań i
odpowiedzialności ze szczególnym uwzględnieniem komórki BHP.
1. Zapoznanie się z obiegiem dokumentów i przepływem informacji oraz procesem
podejmowania decyzji, w tym, szczególnie w zakresie BHP.
2. Zapoznanie się z komputerowym wspomaganiem funkcjonowania organizacji
w tym, szczególnie w obszarze BHP.
1. Zapoznanie się z podstawowymi procesami realizowanymi w firmie, w tym
z procesem produkcji i systemem logistycznym pod kątem BHP.
2. Zapoznanie się ze stosowanymi technologiami i rozwiązaniami technicznoorganizacyjnymi w tym, ze stosowanymi technicznymi środkami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz z rozwiązaniami organizacyjnymi w sferze BHP.
1. Zapoznanie się z realizacją zarządzania zasobami ludzkimi, w tym ze strukturą
zatrudnienia, systemem
wynagradzania,
systemem
motywacyjnym,
rekrutacyjnym oraz z systemem szkoleń szczególnie w obszarze BHP.
2. Zapoznanie się z systemem finansowo-księgowym organizacji, szczególnie w
aspekcie nakładów na BHP.
3.
Zapoznanie się z wytycznymi polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
narzędziami jej realizacji w organizacji.
Zapoznanie się z zagadnieniami szczegółowymi, związanymi z tematyką
przygotowywanej pracy dyplomowej inżynierskiej, w tym:
1. Procedury identyfikacji czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
na stanowiskach w przedsiębiorstwie.
2. Kryteria oceny szkodliwości i uciążliwości wybranych czynników.
3. Prowadzona dokumentacja w zakresie identyfikacji i oceny czynników.
4. Stosowane metody szacowania i kryteria oceny ryzyka zawodowego w
przedsiębiorstwie.
5. Prowadzona dokumentacja w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego.
Zapoznanie się z zagadnieniami szczegółowymi, związanymi z tematyką
przygotowywanej pracy dyplomowej inżynierskiej, w tym:
1. Monitorowanie wypadkowości, chorób zawodowych, absencji w pracy.
2. Programy i działania prewencyjne oraz profilaktyczne (w tym organizacyjne oraz
wykorzystanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej).
3. Stosowane procedury i wskaźniki oceny funkcjonowania systemu bezpieczeństwa
pracy.
4. Zaliczenie praktyki.
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Dodatkowo student jest zobowiązany do :
1.

Poznania wyznaczonych przez Zakładowego Opiekuna Praktyki stanowisk pracy i odbycie
praktyki na tych stanowiskach.

2.

Wykonywania poleceń Zakładowego Opiekuna Praktyki i informowanie go o wszystkich
swoich poczynaniach związanych z odbywaną praktyką.

3.

Przestrzegania dyscypliny pracy i tajemnicy zawodowej oraz postępowania zgodnego z etyką
zawodową.

4.

Przestrzeganie Kodeksu Etyki Studenta Politechniki Częstochowskiej.
Opiekun praktyk studenckich:
dr Marta Niciejewska

