Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 97/2020 Rektora UR

Zasady przeprowadzania szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higienicznych warunków kształcenia (BHP)
oraz terminy ich realizacji

I.

Studenci UR
1. O obowiązku udziału w szkoleniu BHP, terminie i sposobie jego realizacji student
zostaje poinformowany za pośrednictwem strony internetowej UR lub systemu
Wirtualna Uczelnia.
2. Szkolenie BHP udostępnione jest na platformie e-learningowej Uniwersytetu
Rzeszowskiego pod adresem: elearning.ur.edu.pl, w terminie: 25 października –
15 listopada każdego roku akademickiego.
3. Dziekanat kolegium – w terminie do 15 października danego roku akademickiego
– występuje do Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość
o udostępnienie studentom danego kierunku studiów szkolenia BHP oraz
końcowego testu sprawdzającego. W tym celu przekazuje do UCKO, do
wiadomości opiekuna roku:
1) kompletną listę studentów danego kierunku objętych szkoleniem, wraz
z numerami albumów oraz adresami e-mail;
2) imię i nazwisko opiekuna roku oraz jego adres e-mail.
4. Zaliczenie szkolenia BHP odbywa się w drodze rozwiązania testu.
5. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na więcej niż
połowę pytań.
6. Wyniki testu przekazywane są do opiekuna roku, który wpisuje w systemie
Wirtualna Uczelnia zaliczenie bądź niezaliczenie przez studenta szkolenia BHP.
Za termin zaliczenia szkolenia BHP przyjmuje się datę zaliczenia testu przez
studenta na platformie e-learningowej.
7. W przypadku braku uczestnictwa studenta w szkoleniu BHP w pierwszym
wyznaczonym terminie lub niezaliczenia w tym terminie testu sprawdzającego,
opiekun roku występuje do Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość
o udostępnienie szkolenia BHP w II terminie, przypadającym nie później niż na
koniec okresu zajęć dydaktycznych zaplanowanych w semestrze zimowym.
8. Brak zaliczenia szkolenia BHP w II terminie jest podstawą do odmowy zaliczenia
pierwszego semestru.
9. Opiekun roku wpisuje także do systemu WU zaliczenia studentom, o których
mowa w § 9 ust. 8 Zarządzenia, nie później niż do 15 listopada roku
akademickiego.

II. Doktoranci UR
Do doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej zasady określone
dla studentów stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że:
1. Wniosek o udostępnienie szkolenia BHP i testu sprawdzającego kieruje sekretariat
Szkoły Doktorskiej UR.

2. Wyniki testu przekazywane są do Dyrektora Szkoły Doktorskiej

III. Uczestnicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia
Do uczestników studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia zasady określone
dla studentów stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że:
1. Wniosek o udostępnienie szkolenia BHP i testu sprawdzającego kieruje kierownik
studiów podyplomowych lub innej formy kształcenia;
2. Wyniki testu przekazywane są do kierownika studiów podyplomowych lub innej
formy kształcenia.

