
REGULAMIN DYDAKTYCZNY  
ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA  

W INTENSYWNEJ OPIECE MEDYCZNEJ 
 
 

1. Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne) są 

obowiązkowe. 

2. Każda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim. 

3. Wszystkie nieobecności na zajęciach wymagają odrobienia - po uprzednim uzgodnieniu 

z osobą prowadzącą zajęcia. 

4. Ponad 15% nieobecności na zajęciach wymaga zaliczenia ustnego lub pisemnego - po 

uprzednim uzgodnieniu z opiekunem przedmiotu. 

5. Wszystkie kwestie sporne kierować należy do Kierownika zakładu lub osoby 

wyznaczonej przez Kierownika (opiekuna przedmiotu). 

6. Na każdych pierwszych zajęciach dydaktycznych nauczyciel akademicki przedstawia 

studentom tematy zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria, samokształcenie) podaje 

obowiązującą literaturę, omawia formę, zakres i warunki zaliczenia/ egzaminu oraz 

ustala termin, godzinę i miejsce  zaliczenia/ egzaminu oraz ewentualnej poprawy oraz 

pracownika Zakładu będącego opiekunem przedmiotu. 

7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń/wykładów/zajęć 

praktycznych. 

8. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń/wykładów/zajęć praktycznych jest opanowanie treści 

programowych, zaliczenie kolokwiów, wejściówek i nieobecności. 

9. Treści samokształcenia student jest zobowiązany opanować bez udziału nauczyciela 

akademickiego. 

10. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie obecności, oceny 

aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen. 

11. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia/ egzaminu jest 

przekroczenie progu 60% poprawnych odpowiedzi. 

12. Student może ubiegać się o przepisanie ocen z zaliczenia lub z egzaminów uzyskanych 

na innym kierunku studiów zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Studenckich. 

13. Konsultacje dydaktyczne odbywają się po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem 

akademickim. 

 

 



OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BHP WYMAGANE PODCZAS REALIZACJI 
PROCESU DYDAKTYCZNEGO W JEDNOSTCE 

 

1. Studenci przed przystąpieniem do zajęć praktycznych mają obowiązek pozostawiać 

odzież wierzchnią w szatni oraz bezwzględnie wyłączyć telefony komórkowe.  

2. Studentów zobowiązuje się do zakładania odzieży ochronnej jednorazowej podczas 

zajęć praktycznych realizowanych na oddziałach szpitalnych .  

3. Na oddziałach szpitalnych studenci ubierają dodatkowe obuwie ochronne oraz zdejmują 

biżuterię (pierścionki, bransolety, zegarki) 

4. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie czystości, zakaz 

spożywania pokarmów, palenia tytoniu, pozostawania pod wpływem alkoholu lub 

substancji odurzających i używania ognia. Student nie stosujący się do tych zaleceń 

zostanie relegowany z zajęć.  

5. Na zajęciach dydaktycznych zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania zajęć 

dydaktycznych bez zgody wykładowcy przy użyciu aparatów fotograficznych, telefonów 

komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego 

wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę. Obowiązuje również zakaz używania 

urządzeń rejestrujących wyłącznie dźwięk (np. dyktafonów).  

6. Wszystkie urządzenia medyczne należy obsługiwać zgodnie z obowiązującą instrukcją 

obsługi, po uprzednim wyjaśnieniu zasad obsługi i zademonstrowaniu przez 

prowadzącego zajęcia i tylko pod jego ścisłym nadzorem (szczególnie dotyczy to 

mikrotomów i kriostatów).  

7. Z uwagi na możliwy kontakt z przedmiotami ostrymi, student bezwzględnie przestrzegać 

musi wskazówek nauczyciela. 

8. Z uwagi na zagrożenie biologiczne (HCV, HBV, HIV) wszystkie czynności podczas 

których narażonym się jest na kontakt z wydzielinami lub innymi płynami ustrojowymi 

należy wykonywać w jednorazowych rękawicach ochronnych.  

9. Wszystkie niebezpieczne wydarzenia tj. skaleczenia, oparzenia, itp. natychmiast 

zgłaszać prowadzącemu zajęcia.  

10. Odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane postępowaniem 

niezgodnym z przepisami BHP i P/POŻ ponosi student. 

 

 

 

 


