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INFORMACJE  

dot. szkolenia w zakresie bhp dla studentów 

w roku akademickim 2020/2021 

 

1. Szkolenie ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (zwane szkoleniem BHP) jest 

obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Pedagogicznym 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

2. Szkolenie BHP jest realizowane za pośrednictwem platformy Moodle UP 

http://moodle1.up.krakow.pl/  

i znajduje się w kategorii kursów: Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.  

3. W celu odbycia szkolenia BHP należy: 

a) zalogować się na platformie – dane do logowania jak do Wirtualnej Uczelni,  

b) zapisać się na niniejsze szkolenie podając poniższe hasło (tzw. „klucz dostępu”): 

     2020!BHPs 

4. Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na platformie Moodle 

i zaliczenia testu, a następnie potwierdzenia ukończenia szkolenia.  

5. Szkolenie należy odbyć i zaliczyć w terminie: 

- do 30 listopada 2020 r. 

 

6. Po ukończeniu szkolenia i zaliczenia testu student obowiązany jest na platformie Moodle potwierdzić  

ukończenie szkolenia. 

7. Osoby rozpoczynające studia na więcej niż jednym kierunku: 

- odbywają szkolenie tylko na jednym kierunku studiów, 

- informację o kierunkach studiów należy przekazać na adres e-mail: bhp.student@up.krakow.pl  

8. Przepisanie zaliczenia ze szkolenia BHP jest możliwe wyłącznie w przypadku studentów, którzy 

odbyli to szkolenie na platformie Moodle w naszej Uczelni. Pozostali studenci zobowiązani są do 

przystąpienia do szkolenia. 

Przepisanie zaliczenia dokonywane jest w oparciu o złożony wniosek oraz weryfikację ukończenia 

szkolenia na platformie Moodle.  

Wypełniony i podpisany wniosek o przepisanie zaliczenia (skan lub zdjęcie) należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres e-mail: bhp.student@up.krakow.pl w terminie do 31.12.2020 r. 
 

 

Kontakt: 

Luiza Kochanik 

tel. 12 662 6016 

e-mail: bhp.student@up.krakow.pl  
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WNIOSEK 

PRZEPISANIE ZALICZENIA ZE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP 

(ukończonego w poprzednich latach akademickich na platformie szkoleniowej Moodle) 

 

PROSZĘ  WYPEŁNIĆ  CZYTELNIE  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………… 

                                                                                  (imię i nazwisko) 

 

nr albumu ………………………………….. 

 

oświadczam, że osobiście odbyłem(am) szkolenie w zakresie BHP (zapoznałem(am) się z treścią 

zawartą w Kursie BHP) oraz samodzielnie zaliczyłem(am) test końcowy poświadczający znajomość 

materiałów dydaktycznych będących przedmiotem szkolenia. 

 

Rok akademicki, w którym ukończono szkolenie na Moodle: ………………………. 

 

 

Studia rozpoczęte w bieżącym roku akademickim (obecny kierunek): 

 kierunek/kierunki studiów: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 studia:     JM / I-go / II-go 
*)

 stopnia,   

               stacjonarne / niestacjonarne
*)

 

 

 

………..…………..................................... 

czytelny podpis  
 

 

 

*)     
niepotrzebne skreślić 

JM – jednolite mgr 

 
 


