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Jednostka oferująca moduł Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich 

Cel modułu Zapoznanie studentów z zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka przy 
wykonywaniu wszelkich prac związanych z gospodarką leśną. Poznanie reguł 
postępowania niezbędnych dla zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas prowadzenia prac leśnych związanych z hodowlą, ochroną i 
urządzaniem lasu. Studenci zapoznają się z czynnikami szkodliwymi w pracach 
leśnych oraz sposobami oceny ich szkodliwości i metodami zapobiegania tym 
czynnikom.  Poznają techniki prac leśnych oraz główne czynniki ryzyka 
wypadków związanych z wykonywaniem tych prac. Zapoznają się także z 
aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i 
środowiska pracy. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady  
– w formie prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia  
–przedstawianie przez studentów referatów i prezentacji 
multimedialnych,  
-krótkie omówienie przez prowadzącego tematyki bieżących ćwiczeń,  
-dyskusja na temat nowoczesnych metod kształtowania 
bezpieczeństwa i higieny warunków i środowiska pracy 
-ćwiczenia praktyczne w zakresie organizacji pracy, przygotowania stanowiska 



roboczego, prowadzenia kontroli i instruktarzu BHP w leśnictwie. 

 


