SZKOLENIE BHP
Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 63/R/12 Rektora UG, mają Państwo obowiązek odbyć
szkolenie BHP w formie e-learningu.

Do szkolenia oraz testu z zakresu BHP nalezy przystąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia
rozpoczęcia roku akademickiego (do końca października).
Kolejność działań:
- zapisanić się na szkolenie przez Portal Edukacyjny (pe.ug.edu.pl)
- odbyć szkolenie
- zaliczyć test (na platformie e-learningowej)
- niezwłocznie po zakończeniu szkolenia złożyć podpisane oświadczenie o samodzielnym udziale w
szkoleniu oraz o samodzielnym zaliczeniu testu (w pokoju S-408)

Poniżej zamieszczam wyjątki z załącznka do w/w Zarządzenia Rektora, dotyczącego zasad odbywania i
zaliczania szkolenia BHP w formie e-learningu.
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z nimi.

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP W FORMIE E –
LEARNINGU
(wyciąg z załącznika nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 75/R/13)

Studenci pierwszego roku studiów, jak i uczestnicy studiów doktoranckich są zapisywani przez
System Teleinformatyczny FAST na szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w
Portalu Edukacyjnym (pe.ug.edu.pl). Pozytywne zaliczenie testu zostaje odnotowane na
aktywnym kierunku w systemie Teleinformatycznym FAST.
Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek przystąpienia do szkolenia oraz testu
z zakresu BHP w ciągu jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

Warunkiem uzyskania wpisu w indeksie jest odbycie szkolenia z zakresu BHP w wymaganym
wymiarze godzin oraz zaliczenie testu na platformie e–learningowej, a także złożenie we
właściwym dziekanacie podpisanego oświadczenia o samodzielnym udziale w szkoleniu oraz
o samodzielnym zaliczeniu testu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, najpóźniej jednak w
dniu rozpoczęcia pierwszej sesji egzaminacyjnej następującej po ich przyjęciu.
Oświadczenie o samodzielnym udziale w szkoleniu oraz samodzielnym zaliczeniu testu jest dostępne na
Portalu Studenta oraz w komunikatach dla studentów i komunikatach dla doktorantów na stronie
internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.
Na potrzeby szkolenia e–learningowego w zakresie BHP, został utworzony dział „SZKOLENIE BHP”
na Forum Studenta UG (http://forumstudenta.ug.edu.pl). Odpowiedzi na pytania związane z
zakresem merytorycznym szkolenia udziela upoważniony pracownik Inspektoratu Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy UG, poza godzinami pracy Inspektoratu BHP.
Pełna treść załącznika nr 2 do zarządzenia nr 75/R/13 Rektora UG znajduje się w linku poniżej

http://www.ug.edu.pl/pl/administracja/_upload/akty_normatywne/2369/files/zal97r13.pdf

