
Opracował Konrad Kośla, Warszawa, dn. 12.12.2022 r. 

BHP w roku akademickim 2022/2023 

| Kogo dotyczy szkolenie 
Szkolenie dotycz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w bieżącym roku akademickim 

rozpoczęli studia: 

1. na I roku studiów pierwszego stopnia, 

2. na I roku studiów drugiego stopnia, 

3. w drodze przeniesienie z innej uczelni, 

4. w drodze uznania efektów uczenia zdobytych poza edukacją formalną,  

5. w drodze wznowienie studiów na II roku drugiego stopnia. 

| Które wcześniejsze zaliczenie może uznać KJD za równoważne 
Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) może uznać wszystkie wcześniej zaliczone w ramach UW szkolenia BHP, 

biorąc pod uwagę specyfikę danego kierunku i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie 

kształcenia. 

| Jak zapisać się na szkolenie 
1. w USOSie studenci, których dotyczy szkolenie są zapisywani przez sekretariat studencki, 

2. na platformie COME https://kampus.come.uw.edu.pl/ studenci logują się samodzielnie korzystając z loginu i 

hasła, tego samego co do USOSweb oraz klucza dostępu do kursu: „bhp”, 

(bezpośredni link do szkolenia: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=6960). 

| Zasady podpinania BHP pod program i etap studiów 
1. w przypadku studiów I stopnia BHP należy podpiąć zarówno pod program jak i pod etap studiów, 

2. w przypadku studiów II stopnia BHP nie należy podpinać ani pod program ani pod etap studiów. 

| Zasady organizacji i zaliczania szkolenia BHP 
1. szkolenie BHP jest realizowane w formie kursu internetowego na platformie COME 

https://kampus.come.uw.edu.pl/, 

(bezpośredni link do szkolenia: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=6960). 

2. udział w szkolenie BHP jest bezpłatny. 

3. materiały dydaktyczne udostępniane są bez ograniczenia czasowego w formie 5 modułów. 

4. test zaliczeniowy składa się z 26 pytań zamkniętych; do zaliczenia wystarczy 14 poprawnych odpowiedzi. 

5. system pozwala tylko na jedno podejście to testu. 

6. prośby o ponowne dopuszczenie do testu należy zgłaszać na następujący adres: 

 bhp-pomoc@uw.edu.pl lub  Nina.Zielińska@adm.uw.edu.pl. 

7. szkolenie powinno zostać zrealizowane w pierwszym cyklu dydaktycznym po podjęciu kształcenia na 

Uniwersytecie Warszawskim. 

8. termin zaliczenia: 

a. dla semestru zimowego od 7 grudnia 2022 r. do 5 marca 2023 r. 

b. dla semestru letniego od 20 marca 2023 r. do 10 września 2023 r. 

9. niezaliczenie BHP w pierwszym cyku rozliczeniowym realizowanego programu, (na Wydziale Polonistyki 

obowiązuje rozliczenie roczne) skutkuje koniecznością powtórzenia kursu w kolejnym cyklu dydaktycznym: 

a. w przypadku studiów pierwszego stopnia, gdzie BHP jest składową programu studiów, konieczne jest 

złożenie wniosku o warunkowy wpis na rok następny (utrata prawa do stypendium rektorskiego), 

b. w przypadku studiów drugiego stopnia, gdzie BHP nie jest składową programu studiów, należy złożyć 

wniosek o umożliwienie powtarzania kursu. 

10. Za powtarzanie szkolenia BHP jest pobierana opłata w wysokości 200 zł. 
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