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REGULAMIN dla studentów realizujących zajęcia na kierunku POŁOŻNICTWO 

na poziomie studiów II stopnia z przedmiotu: BADANIA NAUKOWE   

w KATEDRZE I ZAKŁADZIE ROZWOJU POŁOŻNICTWA 

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

(aktualizacja 30.09.2019r.)  

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie i miejscu przewidzianym harmonogramem. 

2. Studentów obowiązuje punktualne przychodzenie na zajęcia dydaktyczne zgodnie 

z rozkładem zajęć/ harmonogramem dla danej grupy studenckiej. 

3. Podczas pierwszych zajęć (wykład / seminarium) nauczyciel prowadzący zajęcia z 

danego przedmiotu przedstawia harmonogram zajęć oraz metody weryfikacji założonych 

efektów uczenia się: 

 weryfikacja osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia metodą prezentacja/ projekt 

– student ma obowiązek przygotowania projektu/ prezentacji na wskazany temat, 

w określony sposób (np. prezentacja multimedialna, praca pisemna) zgodnie 

z kryteriami oceny prezentacji/ projektu, przedstawić w wyznaczonym przez 

nauczyciela akademickiego terminie, jak również przygotowaniu pracy w formie 

papierowej w celu jej udokumentowania - pozostawienie w Katedrze i Zakładzie 

Rozwoju Położnictwa. 

4. Student powinien systematyczne i aktywne uczestniczyć w zajęciach przewidzianych 

programem studiów w danym semestrze. Wykłady stanowią obowiązkową formę zajęć 

dydaktycznych. 

5. Student jest zobowiązany do systematycznego przygotowywania się z tematów na zajęcia 

z przedmiotu Badania naukowe.  

6. Zabrania się korzystania w trakcie zajęć z komórek oraz z laptopów w celach innych niż 

dydaktyczne. 

7. Studenci, którzy spóźnią się na zajęcia (więcej niż 15 min.) nie będą mogli w nich 

uczestniczyć – dopuszcza się możliwość uczestniczenia w zajęciach tylko w sytuacjach 

losowych (np. awaria linii autobusowej/trolejbusowej. itp.). 

8. Student ma obowiązek usprawiedliwienia pisemnie nieobecności na zajęciach w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od ponownego przystąpienia do zajęć przedstawiając oryginał np. 

zwolnienia lekarskiego i pozostawiając ksero powyższego dokumentu u nauczyciela 

prowadzącego dany temat. 

9. Usprawiedliwione będą tylko nieobecności uzasadnione i udokumentowane m. in. 

zwolnienia lekarskie, wypadki losowe, wyznaczony przez Dziekanat termin egzaminu 

poprawkowego itp.  

10. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, 

wskazujący termin i sposób/ formę zaliczenia wiadomości/ umiejętności realizowanych 

w czasie nieobecności usprawiedliwionej. 

11. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności w przewidzianym terminie, student 

nie otrzymuje zaliczenia przedmiotu. 

12. Dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć bez udokumentowanego 

usprawiedliwienia. 
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13. Student nie może uzyskać zaliczenia w przypadku więcej niż jednej nieobecności 

nieusprawiedliwionej w semestrze podczas seminariów. 

14. Otrzymanie przez studenta na seminarium oceny niedostatecznej (nie zaliczenie) – 

student ma obowiązek poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane 

zajęcia w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni, w trakcie jego konsultacji (dopuszcza 

się dwukrotne poprawienie oceny niedostatecznej). 

15. 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). 

16. Kierownik Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa, w celu zaliczenia zajęć, może 

postanowić o przeprowadzeniu dodatkowej oceny osiągnięcia założonych efektów 

uczenia się w odniesieniu do studentów, którzy opuścili z przyczyn usprawiedliwionych 

część zajęć. 

17. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest systematyczne i punktualne 

uczęszczanie na zajęcia, aktywny w nich udział oraz zaliczenie efektów uczenia się 

zgodnie z programem studiów. 

18. Forma zaliczenia przedmiotu została określona w planach i programie studiów 

zatwierdzonych przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

19. Zaliczenie końcowe odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez koordynatora 

przedmiotu. 

20. Komisję egzaminacyjną stanowią nauczyciele akademiccy z Katedry i Zakładu Rozwoju 

Położnictwa. 

21. Student ma obowiązek stawić się na zaliczenie końcowe w wyznaczonym miejscu 

i czasie – w przypadku spóźnienia student nie zostanie dopuszczony na zaliczenie, traci 

prawo do pierwszego terminu zaliczenia końcowego. 

 

 


