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Wraz z rozwojem technologii produkcji w różnych obszarach działalności 
gospodarczej, w tym zwłaszcza związanych z mechaniką, energetyką, transportem, 
przemysłem chemicznym itd., pojawiły się problemy wymagające przeciwdziałań 
wynikających z różnorodnych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego oraz uszkodzeń lub 
zniszczenia urządzeń i instalacji. Ich przyczyną mogą być katastrofy obiektów technicznych, 
zjawiska naturalne a nawet umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Racjonalną 
maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji zajmuje się 
inżynieria bezpieczeństwa. Ogólny cel kształcenia obejmuje szeroko pojęte bezpieczeństwo 
zintegrowane, w skład którego wchodzą : bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwo procesowe. Cele szczegółowe to zapoznanie 
słuchaczy z szerokim zakresem problemów bezpiecznej eksploatacji maszyn, konstrukcji, 
urządzeń i instalacji technicznych. Będą one realizowane przez właściwą kombinację 
inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego. Pierwsza działalność obejmowałaby 
zagadnienia związane z projektowaniem, budowaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów 
technicznych z uwagi na zminimalizowanie w rozsądny sposób możliwości i rozmiarów ich 
negatywnego oddziaływania na otoczenie. Druga obejmowałaby problematykę ograniczania i 
usuwania skutków spowodowanych przez katastrofy obiektów technicznych, zjawiska 
naturalne lub umyślne, nastawione na destrukcję działania ludzi. Obecnie tematyka ta jest 
bardzo aktualna. Wynika to z jednej strony z możliwych zagrożeń, w tym powodowanych 
wprowadzaniem nowych rozwiązań i technologii,  a z drugiej,  z zaostrzanych wymagań i 
standardów światowych dotyczących bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji oraz ich 
obsługi. Uzasadnia ją również polityka Wspólnoty Europejskiej, której dyrektywy są 
obowiązujące także w naszym kraju. Dlatego pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów 
w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kwalifikacje absolwentów 

 
Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z 

zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia 
technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, 
przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji 
systemów ratownictwa. Nabyta wiedza pozwoli im także np. na efektywne działania 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, na stosowanie zasad ergonomii w projektowa- 
 niu i modernizacji stanowisk pracy, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznych 
szkoleń, prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób 
zawodowych.  

Studia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do pracy 
m. in. przy atestacji urządzeń technicznych w zakresie ich bezpieczeństwa, w ratownictwie, 
w jednostkach administracji terenowej, w firmach wdrażających i eksploatujących układy 
bezpieczeństwa, w przedsiębiorstwach eksploatujących środki transportu, w zespołach 
badających przyczyny wypadków itp.  
Absolwent uzyskuje podstawową  wiedzę z zakresu systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym ( ISO 14000 oraz PN-OHSAS 18 000).  

Absolwent posiada również umiejętność posługiwania się komercyjnym 
oprogramowaniem komputerowym, a znajomość języka obcego pozwala mu na 
posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych i inżynierii 
bezpieczeństwa.  

 
Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa pozwoli absolwentom 

sprostać wszystkim wymaganiom stawianym służbom bhp w kraju, a tym samym możliwość 
zatrudnienia w dużych firmach państwowych i prywatnych, a także szansę niezależnej 
działalności gospodarczej.  
 
 
 
Na pierwszym stopniu studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzone jest 
kształcenie w zakresie specjalności: 
 
 
a)  Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych, 
b)  Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska, 
c)  Bezpieczeństwo Transportu Drogowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów Energetycznych 

 
 

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo Maszyn, Urządzeń i Systemów 
Energetycznych posiadają wiedzę w zakresie technologii energetycznych, 
projektowania maszyn i urządzeń energetycznych oraz wiedzę z obszaru 
bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. 

Podstawowym obszarem bezpiecznej eksploatacji obiektu technicznego są 
działania i środki mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozwojowi sytuacji 
awaryjnych oraz minimalizację ich skutków. Różne warianty rozwoju sytuacji 
awaryjnych pozwalają dobrać rodzaj i parametry urządzeń technicznych oraz 
opracować zasady postępowania, których zadaniem jest zapobieganie awariom. 

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności wymagane do pracy jako 
specjalista i ekspert do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje to możliwość 
zatrudnienia w różnorodnych firmach państwowych i prywatnych, a także szansę 
prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. 

 
 
 
 

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska 
 
Absolwent specjalności posiada  wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy na poziomie wymagań dla pracownika służb bhp. Posiada znajomość 
aktów prawnych dotyczącego bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 
naturalnego. 
Podczas nauki student zdobywa umiejętność identyfikacji zagrożeń środowiska pracy 
i środowiska naturalnego umożliwiające prowadzenia działań profilaktycznych 
ograniczających wypadki, choroby zawodowe a także awarie środowiskowe.  
Poznaje tryb certyfikacji oraz umiejętność wystawiania deklaracji zgodności dla 
maszyn i urządzeń, dla których jest ona wymagane; jak również minimalne wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń, 
zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla urządzeń i 
systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem, dla zbiorników ciśnieniowych oraz środków ochrony osobistej.  
Posiada wiedzę dotyczącą zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi a w 
szczególności wiedzę z zakresu metod zabezpieczenia ogniowego i wybuchowego 
instalacji, ochrony przed zagrożeniami elektrycznością statyczną i atmosferyczną oraz 
zagrożenia wynikającego z niekontrolowanego uwalniania się substancji gazowych i 
ciekłych do otoczenia. 
W zakresie planu nauczania znajdują się również zagadnienia związane z oceną 
oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz obowiązkami 
prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. 
. Zdobywa umiejętności wykonywania sprawozdań środowiskowych i naliczania opłat 
za korzystanie ze środowiska. Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji 
zagrożeń środowiskowych, metod pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych, jakości odprowadzanych ścieków oraz zasad działania urządzeń i instalacji 



ochronnych. Poznaje sposoby magazynowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, 
jak również bezpiecznego magazynowania, transportu i użytkowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla człowieka i środowiska. 
W celu odpowiedniego sprawowania obowiązków pracownika służb BHP student 
zostaje przygotowany do  sprawowania kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Potrafi przeprowadzać analizę przyczyn  oraz  badać okoliczności awarii i wypadków 
oraz prowadzić dokumentację powypadkową  i inną dokumentację związaną z 
bezpieczeństwem pracy. 
Dzięki szerokiemu omówieniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i 
uciążliwych – potrafi je odpowiednio zidentyfikować w procesach pracy, określić 
zagrożenia związane z miejscem pracy wynikające z stosowania niebezpiecznych 
substancji chemicznych,  zagrożenia wynikające z oddziaływania drgań, hałasu, fal 
elektromagnetycznych, promieniowania, zapylenia niewłaściwego mikroklimatu.  
W oparciu o analizę warunków pracy i czynników środowiska pracy potrafi dokonać 
analizę bezpieczeństwa, ilościową i jakościową ocenę ryzyka na każdym stanowisku 
pracy. Potrafi  zastosować środki ochrony zbiorowej oraz dobrać środki ochrony 
osobistej do warunków wynikających z wymienionych zagrożeń. Posiada umiejętności 
w projektowaniu i doborze barier bezpieczeństwa i sygnalizacji.  
Poznaje zagadnienia ergonomii, stanowiące podstawy do projektowania 
ergonomicznych stanowisk pracy. 
 
 
 

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego 
 

 
Absolwenci tej specjalności będą posiadali podstawową wiedzę z zakresu budowy 
pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
bezpieczeństwa czynnego i biernego, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych i obiektów 
wielkogabarytowych. W czasie studiów poznają również problematykę ekologicznych i 
prawnych aspektów transportu, rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji 
wypadków drogowych.  
W toku studiów, podczas ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych studenci uczestniczą w 
badaniach diagnostycznych i trakcyjnych samochodów. Poznają komputerowe 
programy symulacji ruchu pojazdów samochodowych i analizy przebiegu wypadków 
drogowych. Poszerzają również swoją wiedzę o zagadnienia mechaniki i biomechaniki 
zderzeń. Zajęcia te prowadzą między innymi specjaliści posiadający uprawnienia 
rzeczoznawcze z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz biegli 
sądowi. 
Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom ubiegać się o pracę w 
przedsiębiorstwach transportowych, ubezpieczeniowych, Policji oraz Inspekcji 
Transportu Drogowego.  
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