Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Inżynier lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Inżynieria bezpieczeństwa

Bachelor of Engineering
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Safety Engineering

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i
Geodezji

Wrocław University of Environmental and Life
Sciences
The Faculty of Environmental Engineering and
Geodesy

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

0588: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i
statystykę, 1022: Bezpieczeństwo i higiena
pracy, 1032: Ochrona osób i mienia,

3.2. Państwo/region

Polska,

0588: Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving natural sciences,
mathematics and statistics, 1022: Occupational
health and safety, 1032: Protection of persons
and property,
Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

210

210

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma
Persons with this qualification have advanced,
zaawansowaną, interdyscyplinarną wiedzę
interdisciplinary theoretical and practical
teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk
knowledge in the field of technical, natural and
technicznych, przyrodniczych oraz społecznych, social sciences, which makes recognition and
umożliwiającą rozpoznawanie oraz
solving security problems in the "humanrozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w
technology-environment" system possible. They
systemie "człowiek-technika-środowisko”. Zna i know and understand the structure of rescue
rozumie strukturę systemów ratownictwa w RP systems in the Republic of Poland as well as the
oraz zasady zarządzania bezpieczeństwem i
principles of safety management and
kierowania akcją ratowniczą. Posiada wiedzę o management of rescue operations. They have
logistycznych działaniach w obszarze
knowledge related to logistic operations in the
bezpieczeństwa oraz funkcjonowaniu i metodach field of security, and also knowledge on
pracy służb bhp; Osoba ta potrafi: • pozyskać
functioning and operation methods of health and
informacje na temat zagrożeń środowiskowych z safety services. Such persons can: • obtain
różnych źródeł, właściwie je integrować,
information on environmental threats from
dokonywać ich interpretacji, wyciągać na ich
various sources, integrate it properly, interpret it,
podstawie wnioski oraz je komentować; •
draw conclusions and comment on it; • file
przygotować udokumentowane opracowanie
documented analysis of a problem in the field of
problemu z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w safety engineering, including risk management
tym plan zarządzania ryzykiem, przedstawić je plan, presenting and discussing it; • make
oraz podjąć dyskusję na jego temat; • dokonać ergonomic assessments of the workplace,
ergonomiczną ocenę stanowiska pracy, wskazać indicate ways to protect employees from effects
sposoby ochrony pracownika przed skutkami
of harmful factors occurring in the work
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

szkodliwych czynników występujących w
environment; • monitor compliance with safety
środowisku pracy; • kontrolować przestrzeganie regulations, working conditions and safety
przepisów bezpieczeństwa, warunków pracy
standards; • apply appropriate warning systems
oraz standardów bezpieczeństwa; • zastosować and methods for internal and external emergency
odpowiedni system ostrzeżeń oraz sposób
communication; In the process of formulating and
komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego w solving technical tasks, such persons can carry
sytuacji zagrożenia; W procesie formułowania i out identification of social, legal, economic and
rozwiązywania zadań technicznych osoba ta,
ecological aspects related to them.
potrafi dostrzec aspekty społeczne, prawne,
ekonomiczne oraz ekologiczne.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
Person with this qualification are ready to work
przygotowana do pracy jako specjalista ds.
as security specialists in: • all types of
bezpieczeństwa w: • we wszelkiego rodzaju
businesses in the public and private sectors; •
przedsiębiorstwach sektora państwowego i
public administration in positions related to
prywatnego; • administracji publicznej na
safety engineering matters; • units responsible
stanowiskach związanych z problematyką
for risk monitoring and security systems design.
inżynierii bezpieczeństwa; • jednostkach
Such persons may start up their own business
zajmujących się monitorowaniem zagrożeń i
activity providing services in the field of safety
projektowaniem systemów zabezpieczeń. Osoba engineering.
ta, może podjąć prowadzenie własnej
działalności gospodarczej świadczącej usługi z
zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Uprawnienia inspektora lub starszego inspektora Professional qualifications of the inspector or
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
senior inspector for occupational health and
safety.
Po odbyciu stażu zawodowego osoba
Having completed a professional training,
posiadająca ww. kwalifikację może ubiegać się o persons with this qualification may apply for the
pracę na stanowisku inspektora lub starszego posts of inspectors or senior inspectors for
inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny occupational health and safety (Regulation of the
pracy (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 Council of Ministers of September 2, 1997 on
września 1997 r. w sprawie służby
health and safety at work).
bezpieczeństwa i higieny pracy)

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
przygotowana do podjęcia studiów drugiego
stopnia.

Person with this qualification are ready to
undertake second-cycle studies.
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7.4. Pozostałe uwagi
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