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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, 
doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających 

 
A. Ogólny opis przedmiotu 

 
Nazwa pola Komentarz 

Nazwa przedmiotu Ekspertyzy badawcze w systemie ISO9001 i PN-EN17025 oraz 
rejestracja produktów w systemie REACH 

Research expertise in the ISO9001 system and PN-EN17025 and 
products registration in REACH system 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Chemii 
Jednostka, dla której 
przedmiot jest oferowany 

Wydział Chemii, Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej 
oraz Wydział Matematyki i Informatyki 
Projekt KLUCZ 

Kod przedmiotu 0600-K-S/ISO 
Kod ISCED 0531 
Liczba punktów ECTS 1 
Sposób zaliczenia zaliczenie bez oceny 
Język wykładowy Język polski 
Określenie, czy przedmiot 
może być wielokrotnie 
zaliczany 

Nie 

Przynależność przedmiotu do 
grupy przedmiotów 

Przedmiot do wyboru 

Całkowity nakład pracy 
studenta/słuchacza studiów 
podyplomowych/uczestnika 
kursów dokształcających 

Nakład pracy uczestnika kursu: 30 godz. dydaktycznych: 
1. 20 godzin kontaktowych, 
2. 10 godzin przygotowanie indywidualne do zajęć (zadania 

indywidualne, studiowanie literatury), 
całkowity czas nakładu pracy studenta to 
30h 30h:30h/ECTS = 1 ECTS 

Efekty kształcenia – wiedza W1: posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych działów 
chemii 
W2: zna system ISO i REACH 
W3: zna obowiązujący w Polsce i UE pakiet legislacyjny zakładający 
obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji 
technicznej oraz ocenę substancji i udzielanie zezwoleń na 
wykorzystywanie 

Efekty kształcenia – 
umiejętności 

U1:   umie    posługiwać    się  obowiązującym   systemem rejestracji, 
klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych 
U2: potrafi sporządzić ekspertyzę badawczą wg. zasad systemu ISO9001 
i PN-EN17025 
U2: posiada umiejętność pracy z normami polskimi oraz 
międzynarodowymi w celu oceny wybranych właściwości fizycznych i 
chemicznych substancji chemicznych 

Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
uczenia się w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej 
K2: ma świadomość profesjonalizmu, przestrzegania etyki zawodowej 
zarówno w działaniach własnych, jak i innych osób 

Metody dydaktyczne Metody dydaktyczne podające i poszukujące: 
zajęcia z elementami dyskusji, warsztaty laboratoryjne – wykonanie 
zadań w grupach problemowych 

Wymagania wstępne Podstawy wiedzy z zakresu chemii analitycznej 
Skrócony opis przedmiotu Celem zajęć jest zdobycie umiejętności wykonywania ekspertyz 
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 badawczych, opinii, pisania raportów badawczych z zakresu szeroko 
rozumianej chemii. Szkolenie obejmuje cały cykl związany z powstaniem 
ekspertyzy tj. zdobycie informacji wstępnych-poznanie problemu 
badawczego i oczekiwań zlecającego; ustalenie zakresu ekspertyzy lub 
podjęcie się zakresu podanego przez zlecającego (np. szczegółowy opis, 
wykonanie ekspertyzy wg PN-EN lub normy wewnętrznej); wykonanie 
pomiarów; przygotowanie raportu-ekspertyzy; przekazanie raportu. 
Celem jest również zdobycie „uprawnień” potrzebnych do pełnienia 
funkcji audytora wewnętrznego w systemach jakości wg ISO 9001 i PN- 
EN 17025 dla laboratoriów badawczych oraz zapoznanie uczestników z 
zakresem rozporządzenia REACH i CLP dotyczące rejestracja substancji 
i zgłoszenia klasyfikacji oraz oznakowania. 

Pełny opis przedmiotu Zajęcia wstępne: Ekspertyzy badawcze, opinie, raporty badawcze z 
zakresu szeroko rozumianej chemii. Cykl związany z powstaniem 
ekspertyzy: zdobycie informacji wstępnych-poznanie problemu 
badawczego i oczekiwań zlecającego; ustalenie zakresu ekspertyzy lub 
podjęcie się zakresu podanego przez zlecającego (np. szczegółowy opis, 
wykonanie ekspertyzy wg PN-EN lub normy wewnętrznej); wykonanie 
pomiarów; przygotowanie raportu-ekspertyzy; przekazanie raportu. 
Zadania systemu zarządzenia jakością wg ISO 9001 i PN-EN 17025 dla 
laboratoriów badawczych, rola audytora wewnętrznego w systemach 
zarządzania jakością. Rozporządzenia REACH (ang. Registration, 
Evaluation and Authorisation  of  Chemicals)  i  CLP  (ang. 
Classification, Labelling and Packaging) oraz rola Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA ang. European Chemicals Agency). 
Warsztaty laboratoryjne 
Sposoby zdobywania informacji wstępnych zmierzających do poznania 
problemu badawczego, poznanie oczekiwań zlecającego, ustalenie 
zakresu ekspertyzy. poznanie przeznaczenia wydanej ekspertyzy/opinii z 
zakresu chemii, odpowiedzialności za wydaną ekspertyzę/opinię. 
Prezentacja wyników badań. Pisanie raportów badawczych, ekspertyz, 
opinii. Zadania system zarządzania jakością w laboratorium. Szkolenie 
dla audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. 
Zdobycie certyfikatu audytora wewnętrznego. 

Literatura 1. Rozporządzenie CLP (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania) (WE) 1272/2008. 

2. REACH – rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. 

3. Systemy zarządzania jakością – Wymagania, norma PN-EN ISO 
9001:2015-10. 

4. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących, norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 

Metody i kryteria oceniania Obecność na zajęciach, wykonanie zadań w grupach problemowych 
podczas warsztatów 

Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

Nie dotyczy 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-iec-17025-2005p.html

