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Program oraz szczegółowe zasady odbywania przez studentów, doktorantów, uczestników studiów 

podyplomowych i innych form kształcenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

O szkoleniu 

1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla obywateli polskich 

i obcokrajowców podejmujących studia lub kształcenie na Uniwersytecie Łódzkim.  

2. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla studentów 

i doktorantów, a uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia zobowiązani są do 

jego odbycia, jeśli wynika to z programu danych studiów lub kształcenia. 

3. Szkolenie realizowane jest w pierwszym semestrze studiów lub kształcenia. Odbycie szkolenia 

stanowi warunek zaliczenia pierwszego semestru studiów lub kształcenia. 

4. Szkolenie z zakresu bhp kończy się testem zaliczeniowym. 

5. Szkolenie umieszczone jest w systemie USOS pod nazwą: „Szkolenie z bhp w Uniwersytecie 

Łódzkim”. 

6. Celem szkolenia jest zapoznanie studentów, doktorantów, uczestników studiów 

podyplomowych i innych form kształcenia z wybranymi zagadnieniami prawnymi z zakresu 

bhp, zagrożeniami dla życia lub zdrowia, jakie mogą wystąpić w czasie zajęć bądź na terenie 

uczelni oraz z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania 

pierwszej pomocy. 

Program szkolenia 

Moduł I  Wybrane regulacje prawne 

Moduł II  Warunki, jakie powinny spełniać pomieszczenia uczelni 

Moduł III  Postępowanie w razie wypadku, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy 

Moduł IV  Zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska 

Moduł V  Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych 

Materiały szkoleniowe zostały udostępnione na uczelnianej platformie e-Campus (Moodle) w dwóch 

wersjach: 

Kurs BHP IV (Moduły I–IV) dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych 

i innych form kształcenia wydziałów UŁ: 

 Filologicznego, 

 Filozoficzno-Historycznego, 

 Prawa i Administracji, 

 Ekonomiczno-Socjologicznego, 

 Nauk o Wychowaniu, 

 Zarządzania, 

 Matematyki i Informatyki, 

 Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, 

 Nauk Geograficznych, 

 Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

Kurs BHP V (Moduły I–V) dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych 

i innych form kształcenia wydziałów UŁ: 

 Biologii i Ochrony Środowiska, 
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 Fizyki i Informatyki Stosowanej, 

 Chemii. 

Dla obcokrajowców utworzone są anglojęzyczne wersje szkolenia. 

Realizacja szkolenia 

Szkolenie realizowane jest w dwóch etapach: 

W pierwszym etapie uczestnicy szkolenia z zakresu bhp zapoznają się, w trybie samokształcenia, 

z materiałami dydaktycznymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Kurs IV lub Kurs V) 

umieszczonymi na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). 

Dostęp do ww. materiałów jest otwarty przez cały rok bez żadnych ograniczeń czasowych i bez 

konieczności logowania się. 

W drugim etapie uczestnicy szkolenia z zakresu bhp przystępują do testu sprawdzającego wiedzę. 

Dostęp do testów, które także są umieszczone na platformie zdalnego nauczania (Test_BHP_IV lub 

Test_BHP_V), uzyskuje się po zalogowaniu. Jest to test jednokrotnego wyboru – podstawę zaliczenia 

stanowi uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Czas przewidziany na wykonanie testu 

wynosi 30 minut. Do testu można podejść maksymalnie cztery razy. O zaliczeniu decyduje najwyższy 

uzyskany wynik. 

Termin rozwiązania testu dla studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych 

i innych form kształcenia – niezwłocznie po rozpoczęciu studiów/kształcenia. 

Bez szkolenia z zakresu bhp studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych i innych 

form kształcenia nie mogą zostać dopuszczeni do zajęć dydaktycznych.  

Logowanie do platformy 

Aby zapoznać się z treścią kursów BHP IV lub BHP V, należy otworzyć stronę: 

https://moodle.uni.lodz.pl i wybrać odpowiedni kurs (w zależności od kierunku studiów). 

 

Aby rozwiązać test z zakresu BHP i uzyskać zaliczenie, należy: 

1. Otworzyć stronę: https://moodle.uni.lodz.pl  

2. Zalogować się do platformy: 

nazwa użytkownika* – nr PESEL 

hasło** – 12nowehaslo34# 

* w przypadku obcokrajowców nazwa użytkownika to identyfikator do USOS; 

** dotyczy nowych użytkowników (osoby posiadające już konto logują się swoim hasłem). 

3. Po zalogowaniu należy wybrać odpowiedni dla danego kierunku test (Test_BHP_IV lub 

Test_BHP_V) i wprowadzić kod dostępu, który dziekanat udostępni uprawnionym studentom, 

doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych i innych form kształcenia. 

Uczestnicy szkolenia 

1. Do szkolenia i testu przystępują: 

1) studenci rozpoczynający kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, 

jednolitych studiach magisterskich, doktoranci, a także uczestnicy studiów podyplomowych 

i innych form kształcenia, jeżeli wynika to z programu danych studiów lub kształcenia; 

2) studenci/doktoranci, którzy przenieśli się do UŁ z innych uczelni na wyższe semestry 

https://moodle.uni.lodz.pl/
https://moodle.uni.lodz.pl/
https://moodle.uni.lodz.pl/
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studiów; 

3) studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na studiach drugiego stopnia w UŁ (a licencjat 

uzyskali w innej uczelni). 

2. Studenci, którzy z racji studiowania na wydziałach „humanistycznych” odbyli kurs BHP IV 

i podejmują studia na drugim kierunku na wydziale: Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Fizyki 

i Informatyki Stosowanej UŁ lub Chemii UŁ, powinni odbyć szkolenie BHP V, przeznaczone dla 

wydziałów „eksperymentalnych” z chwilą rozpoczęcia kształcenia na drugim kierunku. 

3. Zaliczenie szkolenia z zakresu bhp jest automatycznie generowane przez system i po zakończonej 

turze przesyłane do systemu USOS – nie wymaga podpisu prowadzącego. 

4. Zaliczenie „zal.” ukaże się na karcie okresowych osiągnięć studenta lub doktoranta, o ile dziekanat 

przy drukowaniu kart flagę: „Czy drukować oceny” zaznaczy na „Tak”, albo umieszczone zostanie 

w dokumentacji związanej z odbywaniem studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia. 

5. Nie jest honorowane szkolenie BHP odbyte poza UŁ. 

 

Dodatkowe informacje 

1. Niezbędne informacje o szkoleniu BHP dostępne są na stronie http://moodle.uni.lodz.pl.  

2. W kwestiach dotyczących merytorycznej zawartości kursu należy zgłaszać się do Inspektoratu 

BHP UŁ (bhp@uni.lodz.pl). 

3. W sprawach technicznych dotyczących realizacji szkolenia bhp (trudności z logowaniem, usterki 

w działaniu platformy) należy zgłaszać się do Centrum Informatyki UŁ (helpdesk@uni.lodz.pl). 

4. W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia z zakresu bhp (dostęp do kursu, 

weryfikacja zaliczenia szkolenia, kody dostępu do testów) należy kontaktować się 

z odpowiednim dziekanatem. 

http://moodle.uni.lodz.pl/
mailto:bhp@uni.lodz.pl
mailto:helpdesk@uni.lodz.pl

