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REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa z przedmiotu: PODSTAWY OPIEKI 

POŁOŻNICZEJ dla studentów kierunku POŁOŻNICTWO 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
(aktualizacja 30.09.2019r.) 

1. Student ma prawo do:  

 dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej 

 warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osobistej 

 życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym 

 konsultacji i pomocy koordynatora przedmiotu na kierunku podczas realizacji całego 

procesu kształcenia  

 konsultacji i pomocy opiekuna dydaktycznego, osoby prowadzącej zajęcia (ćwiczenia) 

podczas realizacji procesu kształcenia w przedmiocie w przypadku trudności 

w nauce/kształtowaniu umiejętności praktycznych 

 sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny zdobytych 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw 

 piętnastominutowej przerwy w wyznaczonym, przez nauczyciela czasie i miejscu. 

2. Student zobowiązany jest do:  

 przestrzegania przepisów BHP, regulaminu obowiązującego w Katedrze i Zakładzie 

Rozwoju Położnictwa  

 punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć dla danej 

grupy studenckiej - studenci, którzy spóźnią się na zajęcia nie będą mogli w nich 

uczestniczyć – dopuszcza się możliwość uczestniczenia w nich tylko w sytuacjach 

losowych, 

 systematycznego i aktywnego uczestnictwo oraz stuprocentowa obecność na zajęciach 

przewidzianych programem w danym semestrze 

 usprawiedliwione będą tylko nieobecności uzasadnione i udokumentowane 

m. in. zwolnienia lekarskie, wypadki losowe, wyznaczony przez Dziekanat termin 

egzaminu poprawkowego itp. 

 dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć bez udokumentowanego 

usprawiedliwienia jedynie w sytuacji losowej 

 zaliczenie wszystkich umiejętności wynikających z założonych efektów nauczania 

przewidzianych w programie  

 otrzymane na zajęciach oceny niedostateczne należy poprawić w nieprzekraczalnym 

terminie 2 tygodni, w trakcie konsultacji nauczyciela prowadzącego dane zajęcia o ile 

prowadzący nauczyciel akademicki nie uzna inaczej; dopuszcza się dwukrotne 

poprawienie oceny niedostatecznej 

 pozytywne zaliczenia z poszczególnych tematów muszą zostać uzyskane przed 

przystąpieniem studenta do kształcenia praktycznego w warunkach rzeczywistych – do 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie szpitala (brak zaliczenia jednego 

tematu skutkuje niedopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) 

 noszenie estetycznego umundurowania – czystej odzieży ochronnej, obuwia na zmianę 

dobrze utrzymującego staw skokowy w kolorze białym lub naturalnej skóry, 

identyfikatora, upięte włosy, paznokcie krótko obcięte, nielakierowane, zdjęcie 

i zabezpieczenie biżuterii (kolczyki, pierścionki, bransolety, naszyjniki) przed zajęciami, 

długopis niebieski i czerwony, zegarek z sekundnikiem 
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 braki w umundurowaniu stanowią podstawę do odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia 

 przynoszenie na zajęcia dzienniczka umiejętności praktycznych celem wpisu zaliczenia 

umiejętności 

 przestrzeganie zasad dotyczących segregacji odpadów medycznych 

 bezwzględny zakaz wnoszenia i korzystania na zajęciach telefonów komórkowych, 

aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp. 

 bezwzględny zakaz korzystania w trakcie zajęć z laptopów w celach innych niż 

dydaktyczne 

 bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek 

na terenie jednostki – Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa 

 bezwzględny zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów w pracowniach 

umiejętności praktycznych (w salach ćwiczeń) Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa 

 pobieranie pomocy dydaktycznych z szaf i innych miejsc tylko w obecności nauczyciela 

 wykonanie ćwiczenia i ewentualne uruchomienie przyrządów/ fantomów może nastąpić 

tylko na polecenie i w obecności nauczyciela 

 zachować porządek i przestrzegać zasad BHP w pracowniach podczas ćwiczeń 

 przed wejściem na zajęcia i wyjściem z zajęć w pracowni umiejętności praktycznych 

należy umyć ręce, 

 nie wolno siadać na łóżkach i innym sprzęcie medycznym nie przewidzianym do tego 

celu, 

 przenoszenie przedmiotów powinno odbywać się możliwie na jednym poziomie, 

aby w czasie pracy nie spowodować deformacji kręgosłupa i uszkodzenia stawów 

kolanowych.  

 przed podniesieniem przedmiotu należy ocenić jego ciężar, nie wolno podnosić 

przedmiotów, których ciężar przekracza przewidziane przepisami normy dla każdej 

kategorii: 

- ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów, jeśli praca jest dorywcza - największa 

norma dla kobiet do 25 kg.,  

- ręczne przenoszenie ciężarów pod górę (pochylnia, schody), jeśli praca jest dorywcza - 

największa norma dla kobiet do 20 kg., 

- przewożenie ciężarów na wózkach poruszanych ręcznie po równej powierzchni - 

największa norma dla kobiet do 100 kg. 

 rozlany płyn, woda na podłodze powinny być natychmiast wytarte 

 nie wrzucać do zlewów szkła stłuczonego, substancji stałych, które mogą spowodować 

zatkanie przewodów kanalizacyjnych 

 zabrania się używania i wynoszenia poza pracownię umiejętności praktycznych leków, 

płynów, materiałów i innych pomocy dydaktycznych bez polecenia nauczyciela 

 wszelkie czynności ze środkami dezynfekcyjnymi należy wykonywać przy użyciu 

odzieży ochronnej oraz innego przewidzianego sprzętu ochrony osobistej (rękawice) 

unikając jednocześnie rozsypywania i rozlewania środków; 

- wysypany lub wylany środek dezynfekcyjny należy niezwłocznie usunąć, a miejsce 

oczyścić 

- posługując się środkami dezynfekcyjnymi należy przestrzegać ściśle obowiązującej 

instrukcji. 

- środki chemiczne, dezynfekcyjne przechowywać w pojemnikach oznakowanych 

 w trakcie ćwiczeń obowiązuje przestrzeganie zasad dotyczących obsługi urządzeń 

elektrycznych 

- w przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego wyłączyć wszystkie urządzenia 
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- w razie stwierdzenia uszkodzenia instalacji elektrycznej wyłączyć urządzenia będące 

pod napięciem - zawiadomić nauczyciela 

- nie używać uszkodzonych lub podejrzanych o uszkodzenie urządzeń elektrycznych  

- w razie pożaru należy wykonać wszystkie zadania zlecone przez kierującego akcją 

 po ćwiczeniach miejsce pracy należy pozostawić w należytym porządku – obowiązkiem 

studenta jest utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy 

 po ćwiczeniach należy odnieść używany sprzęt, materiał opatrunkowy, fantomy na 

właściwe miejsce w stanie nieuszkodzonym, czystym, suchym, 

 zużyty materiał opatrunkowy, igły, strzykawki i inne materiał umieścić 

w pojemnikach do tego przeznaczonych  

 nie pozostawiać śmieci i innych zanieczyszczeń w pracowni 

 student ma obowiązek zgłoszenie nauczycielowi uszkodzenia sprzętu medycznego, 

pomocy dydaktycznych (w szczególności fantomów, symulatorów), aparatury 

medycznej lub innego sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni 

 student ma obowiązek natychmiast zgłosić nauczycielowi wypadek, który miał miejsce 

na terenie jednostki – Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa podać okoliczności 

wypadku, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić pierwszej pomocy. 

3. Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu: 

 Realizacja zajęć z ćwiczeń poprzedzona jest sprawdzeniem przygotowania studenta 

z bieżącego tematu (w formie pisemnej lub ustnej). Uzyskanie przez studenta oceny 

niedostatecznej jest jednoznaczne z jego nieprzygotowaniem do ćwiczeń. 

 Niezaliczenie zajęć teoretycznych z Podstaw opieki położniczej (wykłady, ćwiczenia) 

skutkuje niedopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, czego 

konsekwencją jest również niezaliczenie przedmiotu w danym roku akademickim. 

 Forma zaliczenia przedmiotu została określona w planach i programach studiów 

zatwierdzonych przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

 Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie: systematycznego uczęszczania na zajęcia, 

aktywnego udziału w zajęciach i zaliczenia efektów nauczania w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, przewidzianych w programie kształcenia danego 

przedmiotu. 

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu przewidzianego w planie studiów jest uzyskanie 

zaliczeń tj. potwierdzenia wszystkich efektów uczenia się w zakresie przedmiotu. 

 W przypadku uzyskania brakującego zaliczenia po wyznaczonym terminie egzaminu 

student zdaje egzamin z danego przedmiotu, który traktowany jest, jako egzamin 

zdawany w pierwszym terminie poprawkowym. 

 Przy zaliczeniach z oceną i egzaminach stosuje się następujące oceny: 

- bardzo dobry (5,0)   ponad dobry (4,5) 

- dobry (4,0)    dość dobry (3,5) 

- dostateczny (3,0)   niedostateczny (2,0) 

 Zgodnie z sylabusem efekty nauczania będą weryfikowane w następujący sposób: 

- w zakresie wiedzy: egzamin pisemny – test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; 

test T/N;  

- w zakresie umiejętności: egzamin praktyczny - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin 

Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do 

wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, 

z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, 

wypoczynkowe/. 

- w zakresie kompetencji społecznych / postaw: ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) oraz samoocena 
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 Informacja o formie egzaminu i zakresie wymagań wraz z podaniem zagadnień 

egzaminacyjnych jest przekazywana do wiadomości studentów na początku semestru 

rozpoczynającego zajęcia z danego przedmiotu, nie później niż na pierwszych zajęciach. 

 Egzamin jest sprawdzianem osiągniętych przez studenta efektów uczenia się oraz stopnia 

opanowania przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych 

w sylabusie. Student jest powiadamiany o kryteriach oceny przed przystąpieniem do 

egzaminu, a po jego zakończeniu ma prawo wglądu do ocenianej własnej pracy, 

w okresie 7 dni od ogłoszenia wyników. Jeżeli egzamin ma formę testu obowiązuje jedna 

pula pytań dla studentów zdających w tym samym czasie. 

 Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

 Egzamin teoretyczny decyduje o dopuszczeniu do egzaminu praktycznego, niezaliczenie 

egzaminu teoretycznego w czasie trwania sesji egzaminacyjnej powoduje utratę terminu. 

 Egzamin ustny prowadzony jest w obecności, co najmniej dwóch nauczycieli 

akademickich, z których jeden pełni rolę obserwatora. 

 Terminy egzaminów podawane są studentom do wiadomości na 4 tygodnie przed 

rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, a egzaminów poprawkowych na 10 dni przed ich 

odbyciem. 

 Student ma obowiązek stawić się w wyznaczonym czasie rozpoczęcia egzaminu. 

W przypadku spóźnienia nie zostanie dopuszczony do egzaminu. 

 Niezgłoszenie się na egzamin powoduje utratę terminu i wpis w protokole ,,nieobecny”. 

Usprawiedliwienie powinno być złożone lub przesłane do Dziekanatu w terminie trzech 

dni od terminu egzaminu. W przypadku braku usprawiedliwienia Dziekan wpisuje ocenę 

niedostateczną. Egzaminator po uzyskaniu akceptacji Dziekana wyznacza nowy termin 

egzaminu. Przepis ten stosuje się odpowiednio przy zaliczeniach, egzaminach 

poprawkowych i komisyjnych. 

 Wyniki egzaminów dostępne są online przez Wirtualną Uczelnię w terminie do 7 dni od 

dnia egzaminu, lecz nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu poprawkowego. 

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje 

prawo składnia egzaminu poprawkowego.  

Sposób i formy wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności: 

 Student ma obowiązek usprawiedliwiania pisemnie opuszczonych zajęć w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od ponownego przystąpienia do zajęć 

 W przypadku braku usprawiedliwia nieobecności w przewidzianym terminie, student nie 

otrzymuje zaliczenia przedmiotu. 

 Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia wskazując 

termin i formę zaliczenia wiadomości lub umiejętności realizowanych w czasie 

usprawiedliwionej nieobecności. 

 Otrzymane podczas zajęć oceny niedostateczne należy poprawić w czasie dwóch tygodni 

w trakcie konsultacji, o ile nauczyciel prowadzący nie uzna inaczej. 

Konsultacje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia odbywają się według 

harmonogramu przedstawionego w sekretariacie p. 122 I piętro Katedry i Zakładu Rozwoju 

Położnictwa (Collegium Maximum ul. Staszica 4-6) oraz na stronie internetowej Uczelni. 

 

 


