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1. Przedmiot: PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ kończy się egzaminem pisemnym. 
2. Przedmiot: TECHNIKI POŁOŻNICZE I PROWADZENIE PORODU kończy się egzaminem 

pisemnym. 
3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem na stronie CM 

UMK.  
4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej i praw pacjenta. 
5. Na ćwiczenia w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej i na terenie placówek 

szpitalnych, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, 
studentów obowiązuje posiadanie odzieży ochronnej, tj. żakietu z krótkim rękawem                   
i spódnicy/spodni oraz zmiennego obuwia (które można umyć). Szatnia dla studentów 
znajduje się w holu głównym Szpitala. Ponadto obowiązują zasady według ogólnie 
przyjętych standardów w związku z wykonywaniem pracy położnej: krótko obcięte 
paznokcie, nieumalowane, brak biżuterii, włosy długie - spięte. 

6. Student ma obowiażek prezentowania godnej postawy etyczno-zawodowej. 
7. Student jest zobowiązny jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Nie wolono 

udzielać żadnych informacji o stanie zdrowia pacjentów, przebiegu porodu, płci, stanie 
noworodka.  

8. Na zajęciach dydaktycznych studenci mają wyłączone telefony komórkowe. 
9.  Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów sanitarnych 

przyjętych w placówkach, w których odbywają się zajęcia (bhp szkolenie: Uczelnia, 
szpital).  

10. Przed przystąpieniem do ćwiczeń studenci zostają zapoznani  z zasadami 
postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej i złożą stosowne podpisy. 

11. Po każdych wykładach, ćwiczeniach i zajęciach praktycznych student jest zobligowany 
do znajomości materiału, który był przedmiotem ostatnich zajęć (wejściówki),                             
na podstawie wskazanej literatury przedmiotu (Sylabusy - podana literatura 
obowiązkowa!).  

12. Wejściówkę  można poprawiać wyłącznie 2 razy (w terminie podanym przez 
wykładowcę). Poprawia się wyłącznie prace, za które została otrzymana ocena 
niedostateczna.  

13. Nieobecność na wykładach, ćwiczeniach, zajęciach praktycznych i praktykach 
zawodowych należy usprawiedliwić, zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie 
studiów UMK, a sposób odrobienia zajęć należy uzgodnić z wykładowcą prowadzącym 
w/w zajęcia. 

14. Każdą nieobecność na ćwiczeniach i zajęciach praktycznych należy odrobić z następną 
grupą. Więcej niż dwa dni nieobecności pociąga za sobą konieczność odrobienia całego 
cyklu zajęć. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić telefonicznie w Pracowni bądź 
przez starostę grupy, natomiast usprawiedliwienie pisemne (lekarskie) powinno się 
przedłożyć w dniu powrotu na zajęcia. Od dnia powrotu na zajęcia (w przypadku 
choroby) student ma 2 tygodnie, aby odrobić nieobecności i zaliczyć 
wejściówki/wyjściówki.  

15. W czasie trwania ćwiczeń i zajęć praktycznych nie zwalnia się studentów                              
na egzaminy i kolokwia z innych przedmiotów. 

16. Studenci, którzy zaliczyli wejściówki i test wyjściowy z POP i TPiPP zgłaszają się                      
na zajęcia praktyczne do placówek szpitalnych wg planu. W innym przypadku                           
nie uczestniczą w zajęciach praktycznych i nie uzyskują zaliczenia z zajęć praktycznych.  
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17. Podstawą zaliczenia w/w przedmiotów jest 100% frekwencja na zajęciach (wykłady, 
ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa), nienaganna postawa studenta, 
zaliczenie testów wyjściowych z wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych, aktywny 
udział w zajęciach praktycznych, prawidłowe wypełnienie „dokumentacji procesu 
pielęgnowania”, opracowanie tematu podanego w samokształceniu (samokształcenie 
oddane w terminie podanym przez wykładowcę), przedstawienie zaliczeń w Karcie 
Umiejętności Praktycznych, którą studenci drukują rozpoczynając zajęcia praktyczne 
oraz zaliczenie praktyki zawodowej. 

 
18. Dyżury dydaktyczne, w trakcie których studenci mogą się zwracać ze sprawami 

dotyczącymi zajęć dydaktycznych pełnią asystenci i adiunkci Pracowni Podstaw Opieki 
Położniczej przy ul. Łukasiewicza 1. Terminy dyżurów podane są w gablocie Pracowni.  

19. W trakcie trwania zajęć praktycznych nauczyciele akademiccy Pracowni są dostępni              
w Szpitalu Uniwesryteckim nr 2 w Bydgoszczy.  

20. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia upływa 15 marca (dla sem. zimowego) i 20 
września (dla sem. letniego).  

21. Regulamin studiów UMK jest dostępny na stronie internetowej: www.cm.umk.pl.  
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