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Zasady odbywania szkolenia za pośrednictwem platformy szkoleniowej w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny kształcenia przez studentów rozpoczynających naukę na pierwszym 

roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz 

doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

1. Przedmiot BHK należy zaliczyć w semestrze zimowym. Do szkolenia należy przystąpić 

niezwłocznie po otrzymaniu indywidualnego linku do platformy szkoleniowej. Linki są 

wysyłane na osobistą skrzynkę pocztową studenta lub doktoranta w domenie 

student.uj.edu.pl. lub doctoral.uj.edu.pl. Rozsyłanie linków zostanie rozpoczęte od dnia:  

a) 18. października 2021 r. – dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 

i doktorantów rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej, 

b) 02. listopada 2021 r.  – dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu,  

c) 15. listopada 2021 r. – dla studentów Wydziału Lekarskiego, 

2. Pracownicy Inspektoratu BHP UJ CM: 

a) wpisują zaliczenie szkolenia BHK do systemu USOS 

3. Szkolenie prowadzone jest w semestrze zimowym.   

4. W przypadku niezrealizowania szkolenia bezpieczeństwa i higieny kształcenia, pracownik 

administracyjny obsługujący tok studiów jest zobowiązany do zapisania studenta lub 

doktoranta rozpoczynającego kształcenie w Szkole Doktorskiej na szkolenie w kolejnym 

roku akademickim. 

5. Za powtarzanie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny kształcenia nie jest pobierana 

opłata. 

6. Doktoranci realizujący studia w języku angielskim wykonują szkolenie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak doktoranci  

polskojęzyczni.  

7. Studenci realizujący studia w języku angielskim wykonują szkolenie bezpieczeństwa 

i higieny kształcenia w języku angielskim – w terminie i na zasadach jak studenci 

polskojęzyczni Wydziału Lekarskiego. 

8. Studentom rozpoczynającym naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów, bądź na 

innym poziomie kształcenia,  którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ CM 

uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHK realizowane od roku akademickiego 2019/2020, 

system USOS automatycznie przepisuje zaliczenie kursu w zakresie BHK w oparciu o dane 

z wcześniej odbywanego kształcenia w formie tzw. decyzji na temat wymagań. W takim 

przypadku pracownik administracyjny dziekanatu lub sekretariatu obsługujący tok studiów 

potwierdza studentowi zrealizowanie szkolenia BHK.   

 


