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5 zjazd 
 

Godzina Data/przedmiot 
 

Wykładowca 

  8.03.2019 r., piątek 
 

 
 
 10.30 – 11.00 Test z przedmiotu:  

 Zagrożenia mechaniczne, 
 Charakterystyka zagrożeń 

stwarzanych przez maszyny 
produkcyjne  

11.00 – 11.50 Czynniki chemiczne w środowisku pracy dr Lidia Zapór 

12.00 – 12.50 Czynniki chemiczne w środowisku pracy dr Jolanta Skowroń 

12.50 – 13.30 Przerwa obiadowa   

13.30 – 14.20 Czynniki chemiczne w środowisku pracy dr Małgorzata Pośniak 

14.30 – 15.20 Czynniki chemiczne w środowisku pracy dr Małgorzata Pośniak 
 9.03.2019 r., sobota 

 
sala 216, 220, 619 

8.30 – 9.50 Czynniki chemiczne w środowisku pracy  
– wykłady laboratoryjne 

 

 Pobieranie próbek powietrza  
sala 220 – gr. 1, 2, 3 

dr hab. Małgorzata 
Szewczyńska 
inż. Agnieszka Woźnica

10.00 – 11.20 Czynniki chemiczne w środowisku pracy 
– wykłady laboratoryjne 

  

  Jakościowa metoda oceny ryzyka 
chemicznego – gr. 1, sala 220 

dr Elżbieta Dobrzyńska 

  Ilościowa metoda oceny ryzyka 
chemicznego – gr. 2, sala 216 

dr inż. Dorota Kondej/ 
dr inż. Anna Jeżewska 

  Techniki analityczne wykorzystywane 
do oznaczania szkodliwych 
substancji chemicznych w powietrzu 
środowiska pracy – Lab. 619 - gr. 3 

mgr Jolanta Surgiewicz 

11.30 – 12.50 Czynniki chemiczne w środowisku pracy 
– wykłady laboratoryjne 

  

 Jakościowa metoda oceny ryzyka 
chemicznego – gr. 2, sala 220 

dr Elżbieta Dobrzyńska 

 Ilościowa metoda oceny ryzyka 
chemicznego – gr. 3, sala 216 

dr inż. Dorota Kondej/ 
dr inż. Anna Jeżewska 

  Techniki analityczne wykorzystywane 
do oznaczania szkodliwych 
substancji chemicznych w powietrzu 
środowiska pracy – Lab. 619 - gr. 1 

mgr Jolanta Surgiewicz 

12.50 – 13.30 Przerwa obiadowa   
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Wykładowca 

13.30 – 14.50 Czynniki chemiczne w środowisku pracy 
– wykłady laboratoryjne 

  

 Jakościowa metoda oceny ryzyka 
chemicznego – gr. 3, sala 220 

dr Joanna Kowalska 

 Ilościowa metoda oceny ryzyka 
chemicznego – gr. 1, sala 216 

dr inż. Dorota Kondej/ 
dr inż. Anna Jeżewska 

 Techniki analityczne wykorzystywane 
do oznaczania szkodliwych 
substancji chemicznych w powietrzu 
środowiska pracy – Lab. 619 - gr. 2 

mgr Jolanta Surgiewicz 

 10.03.2019 r., niedziela 
 

sala 216 

8.30 – 9.20 
 

Czynniki zagrożeń biologicznych  
w środowisku pracy – przepisy prawne 

dr Marcin Cyprowski 

9.30 – 10.20 
 

Czynniki zagrożeń biologicznych  
w środowisku pracy – pomiary 

dr Marcin Cyprowski 

10.30 – 11.20 
 

Czynniki zagrożeń biologicznych  
w środowisku pracy – przegląd

dr Agata Stobnicka-
Kupiec 

11.30 – 12.20 
 

Czynniki zagrożeń biologicznych  
w środowisku pracy – ocena ryzyka 
zawodowego 

dr Małgorzata Gołofit-
Szymczak 

12.30 – 13.20 Czynniki zagrożeń biologicznych  
w środowisku pracy – profilaktyka

dr Małgorzata Gołofit-
Szymczak 

13.20 – 13.30 Ankieta – Ocena zjazdu 
 

 

 


