
Wydział: Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych 

Nazwa studiów: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Dla kogo? Oferta skierowana jest do osób pragnących uzyskać specjalistyczne, 

przyszłościowe kwalifikacje zawodowe oraz do wszystkich 

zainteresowanych problematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Jest to oferta szczególnie atrakcyjna dla osób pełniących już 

określone funkcje w służbach BHP jak i osób prowadzących 

działalność gospodarczą w przedmiocie wykonywania zadań służby 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładach pracy zatrudniających 

do 100 osób, na których Rozporządzenie nałożyło obowiązek 

uzupełnienia kwalifikacji. Szerokie spektrum zagadnień będących 

przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w studiach 

podyplomowych również osobom zamierzającym związać swoją 

karierę zawodową z branżą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dla 

których brak tego elementu wykształcenia stanowi barierę awansu 

zawodowego. 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

Absolwenci spełnią kryteria formalne i merytoryczne wynikające z 

aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służb 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, według którego pracownikami na 

stanowiskach starszych inspektorów, specjalistów, starszych 

specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP mogą być 

m.in. osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Absolwenci na podstawie 

otrzymanego świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy zdobędą zatem uprawnienia do 

objęcia w/w stanowisk w ramach służb BHP i będą potrafili 

skutecznie pomóc przedsiębiorstwom w przygotowaniu do polskich 

i unijnych procedur regulujących obszar Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy. 

Liczba punktów ECTS: 30 

Liczba godzin: 200 

Czy program 

obejmuje praktyki? 

NIE 

Skrócony opis oferty Studia podyplomowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają za cel 

wyposażenie słuchaczy według standardów europejskich, w 

interdyscyplinarną wiedzę i szereg praktycznych umiejętności w 

zakresie oceny ryzyka zawodowego, zagrożeń i czynników w 

środowisku pracy oraz ich monitorowania, prac szczególnie 

niebezpiecznych, pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-



sanitarnych, bezpieczeństwa pracy w poszczególnych branżach, 

pierwszej pomocy i systemów pierwszej pomocy w zakładzie pracy, 

technicznych systemów zabezpieczeń, prawnych aspektów 

bezpieczeństwa, służb BHP, toksykologii pracy, systemów 

zarządzania BHP, technik informatycznych w zarządzaniu 

bezpieczeństwem pracy, sprzętu ochrony zbiorowej i 

indywidualnej, kontroli stanowisk pracy w zakresie BHP, ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób 

zawodowych, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń 

wybuchowych, psychologii i pedagogiki w procesach pracy, 

dydaktyki w szkoleniu BHP oraz ergonomii i fizjologii pracy. 

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w 

Częstochowie, inspektorzy pracy (PIP) oraz praktycy i specjaliści z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania kryzysowego 

oraz bezpieczeństwa pożarowego. 

Wymogi związane z 

ukończeniem 

studiów: 

Uzyskanie wszystkich zaliczeń, pozytywne oceny ze wszystkich 

egzaminów przewidzianych w planie studiów oraz zdany egzamin 

końcowy - obrona pracy końcowej. 

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów 

Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest spełnienie 

wyżej wymienionych wymogów związanych z ukończeniem 

studiów. 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych wydane przez Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 

wykształcenia ogólnego dorosłych. 

Cena za semestr:  1650 zł 

Organizacja zajęć: Czas trwania zajęć: 2 semestry 

Łączna liczba zajęć: 200 godz. 

Limit miejsc: 30 

Studia prowadzone będą w trybie dwudniowych zjazdów (sobota, 

niedziela) zgodnie z organizacją roku akademickiego. 



Zajęcia będą zorganizowane z wykorzystaniem blended learningu, 

czyli w formie klasycznych wykładów, konwersatoriów i 

laboratoriów połączonych z e-learningiem oraz webinariami 

(słuchacze będą uczestniczyli w wybranych zajęciach bez 

wychodzenia z domu - wystarczy komputer z dostępem do 

Internetu).  

Dane kontaktowe: 

adres, mail, telefon, 

strona www, 

kierownik studiów 

podyplomowych, 

mail kierownika 

studiów 

podyplomowych 

dr inż. Marcin Sosnowski 
m.sosnowski@ujd.edu.pl 
tel. 608 048 027 
 
mgr Magdalena Rychter 
al. Armii Krajowej 13/15  
budynek a, parter, pok. 8  
tel. 34 361 21 79 lub 34 361 49 18 wew. 148  
wnspt@ujd.edu.pl  
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