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REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa z przedmiotu: Techniki położnicze 

i prowadzenie porodu dla studentów kierunku POŁOŻNICTWO 

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

1. Student ma prawo do:  

 informacji dotyczących harmonogramu zajęć dydaktycznych i realizowanych efektów 

uczenia się 

 informacji dotyczącej terminu, warunków i metod zaliczenia zajęć dla poszczególnych 

grup 

 informacji dotyczących oceny bieżącej i końcowej oraz postępów w kształtowaniu 

kompetencji 

 udziału w procesie kształcenia, umożliwiającym nabywanie/doskonalenie umiejętności 

praktycznych w warunkach symulowanych  

 uczestniczenia w procesie kształcenia zapewniającym bezpieczeństwo i poszanowanie 

godności osobistej 

 konsultacji nauczycielskich w czasie całego procesu kształcenia w terminach 

przewidzianych w szczegółowym harmonogramie konsultacji ustalanym każdorazowo 

na początku nowego semestru w danym roku akademickim. 

2. Student zobowiązany jest do:  

 systematycznego i punktualnego uczęszczania na ćwiczenia zgodnie z harmonogramem 

zajęć dla danej grupy studenckiej 

 zaliczenia ćwiczeń w pełnym wymiarze godzinowym: 

- spóźnienia na ćwiczenia (do 15 minut) będą usprawiedliwiane wyłącznie w przypadku 

uzasadnionych zdarzeń losowych  

- nieobecności na ćwiczeniach lub wcześniejsze ich zakończenie będą usprawiedliwiane 

(w terminie nie dłuższym niż do 7 dni) wyłącznie na podstawie zaświadczenia 

lekarskiego lub zaświadczenia z urzędu, instytucji przedstawionego nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia lub kierownikowi jednostki 

- każda nieobecność, spóźnienie lub wcześniejsze zakończenie ćwiczeń powinno być 

odpracowane w terminie wskazanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

- nauczyciel prowadzący ćwiczenia wskazuje termin i formę zaliczenia zaległości  

z ćwiczeń w terminie wskazanym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 

- nieusprawiedliwienie nieobecności studenta w przewidzianym terminie skutkuje 

nieotrzymaniem zaliczenia ćwiczeń z danego przedmiotu 

 przygotowania się z bieżącego tematu ćwiczeń (na każde nowe zajęcia, zgodnie 

z harmonogramem), czyli posiadanie wiedzy z danego tematu ćwiczeń,  

w zakresie: anatomii i fizjologii narządu rodnego, istoty zabiegu, celu, wskazań, 

przeciwwskazań, niebezpieczeństw zabiegu, przygotowania pacjentki i siebie do 

zabiegu, przygotowania zestawu do zabiegu oraz zasad wykonania zabiegu 

 zaliczenia efektów uczenia się przewidzianych programem nauczania w postaci 

uzyskania ocen cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń 

 systematycznego zaliczania umiejętności wymienionych w Dzienniczku Umiejętności 

Praktycznych przewidzianych w programie nauczania z przedmiotów realizowanych 

w pracowni umiejętności praktycznych 

─ nie zaliczenie umiejętności przypisanych do określonego tematu należy zaliczyć 

w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni, w czasie konsultacji nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia 
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─ brak zaliczenia umiejętności / efektów uczenia się w zakresie umiejętności skutkuje 

brakiem możliwości realizacji zajęć praktycznych i zaliczenia przedmiotu  

 udziału w ćwiczeniach w stroju przewidzianym dla studentów kierunku – Położnictwo 

(mundurek, wygodne, bezpieczne obuwie, identyfikator). Nie dopuszcza się noszenia 

zbędnej biżuterii, pomalowanych i długich paznokci oraz rozpuszczonych włosów 

 posiadania w trakcie ćwiczeń długopisu z niebieskim i czerwonym wkładem, zegarka 

z sekundnikiem, notatnika 

3. Student powinien przestrzegać następujących zasad: 

 pobierać pomoce dydaktyczne z szaf i innych miejsc tylko w obecności nauczyciela 

 wykonywać ćwiczenia i ewentualne uruchomiać aparaturę medyczną / fantomy / 

symulator tylko na polecenie i w obecności nauczyciela 

 bezwzględny zakaz wnoszenia na zajęcia do pracowni telefonów komórkowych, 

aparatów fotograficznych, dyktafonów, itp. 

 bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych 

używek na terenie jednostki – Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa 

 bezwzględny zakaz przebywania studentów w sali bez nauczyciela 

 bezwzględny zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów w pracowniach 

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

Położnictwa 

 zachować porządek i przestrzegać zasady 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. 
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- 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 

- 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. 

4. Warunki zaliczenia ćwiczeń z 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 następującą skalę: 

- 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 uczenia się 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 
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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/ 

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

kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) oraz samoocena – 

subiektywna ocena własnych osiągnięć przygotowana i przedstawiona wraz 

z uzasadnieniem przez określonego studenta. 

 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. 

 Szczegółowe terminy (data, godzina, sala, lista studentów) egzaminów są podawane 

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, 

a w przypadku spóźnienia nie zostanie do niego dopuszczony. Niezgłoszenie się 

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

Usprawiedliwienie nieobecności powinno być złożone lub przesłane do dziekanatu w 

terminie trzech dni od terminu egzaminu. W przypadku braku usprawiedliwienia 

dziekan wpisuje ocenę niedostateczną, a 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.  

 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. 

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. 
 


