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Jednostka oferująca moduł Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 

Cel modułu Podstawowym zadaniem przedmiotu jest biegłe opanowanie przez studentów 

posługiwania się pakietem Microsoft Office w środowisku Windows, który 

pozwala na redagowanie raportów z zakresu bezpieczeństwa pracy, tworzenie 

bazy danych dotyczących czynników wpływających na bezpieczeństwo pracy i jej 

przetwarzanie, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w matematycznym 

opracowywaniu wyników z pomiarów, analiz chemicznych itp. pozwalających 

monitorować poziom bezpieczeństwa pracy, a także ich wizualizację graficzną i 

prezentację multimedialną. W ramach przedmiotu studenci wykorzystują 
również Internet jako źródło informacji na temat bezpieczeństwa pracy o różnej 

specyfice.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu prezentowane są możliwości pakietu Microsoft Office, 

np.: redagowanie i formatowanie, zgodnie z wymaganiami edytorskim 

ekspertyzy, oceny, raporty itp. z zakresu bezpieczeństwa pracy, tworzenie bazy 

danych dotyczących czynników wpływających na bezpieczeństwo pracy i jej 

przetwarzanie, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia do analizy, 

selekcjonowania, przetwarzania oraz zarządzania danymi (tworzenie wykresów, 

segregacja danych pozwalających monitorować poziom bezpieczeństwa pracy - 

Microsoft Excel), a także ich wizualizację multimedialną (Microsoft PowerPoint). 

W ramach przedmiotu studenci wykorzystują również Internet jako źródło 
informacji na temat bezpieczeństwa pracy o różnej specyfice. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady - prezentacje multimedialne, prelekcja 
Ćwiczenia – praktyczne indywidualna praca studenta z programami z pakietu 

Microsoft Office i Internetem. 

 



 


