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REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH  

W KATEDRZE I ZAKŁADZIE ZARZĄDZANIA W  PIELĘGNIARSTWIE 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

§ 1 

1. Realizacja zajęć w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w  Pielęgniarstwie WNoZ 

odbywa się według planów studiów i programów kształcenia uchwalonych przez 

Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu opracowanych zgodnie z wytycznymi Senatu UM 

w Lublinie i zamieszczonych w Wirtualnej Uczelni lub na stronie internetowej.  

2. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem normuje Regulamin Studiów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

§ 2 

1. Na pierwszych zajęciach dydaktycznych studenci zostają zapoznani  

z regulaminem, organizacją zajęć oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. 

2. Studenci zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne. 

3. Studenci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach bez okrycia wierzchniego, 

które powinno być pozostawione w szatni. 

4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków, korzystania z telefonów 

komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów. 

§ 3 

1. Przedmioty realizowane są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, praktyk 

zawodowych. Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowe  

i kontrolowane przez nauczyciela. 

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z egzaminu, zaliczenia z oceną, bądź uzyskanie zaliczenia bez oceny.  

3. Egzamin lub zaliczenie z oceną jest sprawdzianem stopnia osiągniętych przez 

studenta efektów kształcenia założonych w programie kształcenia wraz  

z przypisanymi punktami ECTS.  

4. Zaliczenie bez oceny jest potwierdzeniem spełnienia wymagań wynikających  

z programu kształcenia, dokonywane jest na podstawie obecności studenta na 

zajęciach lub uzyskanych przez studenta ocen śródsemestralnych.  
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§ 4 

1. Student nie może uzyskać zaliczenia przedmiotu w przypadku więcej niż jednej 

nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, na zajęciach prowadzonych  

w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń z danego przedmiotu.  

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta  na zajęciach 

prowadzonych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń z danego przedmiotu, 

treści programowe zajęć, na których student był nieobecny, zostaną zrealizowane 

w terminie i w sposób wskazany przez prowadzącego zajęcia.  

3. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na podstawie zaświadczenia 

Dziekana lub Prorektora ds. Kształcenia nieobecności tej nie wlicza się do limitu 

nieobecności,  

a prowadzący zajęcia zobowiązany jest umożliwić studentowi w formie i terminie 

uzgodnionym ze studentem zrealizowanie nieodbytych treści programowych.  

§ 5 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu/zaliczenia z oceną jest uzyskanie 

cząstkowych zaliczeń w zakresie danego przedmiotu.  

2. W przypadku uzyskania brakującego zaliczenia po wyznaczonym terminie 

egzaminu/zaliczenia z oceną, student zdaje egzamin/zaliczenie z oceną  

z przedmiotu, który traktowany jest jako egzamin/zaliczenie z oceną zdawany  

w pierwszym terminie poprawkowym.  

3. Przy zaliczeniach z oceną i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo 

dobry - 5,0; ponad dobry - 4,5; dobry - 4,0; dość dobry - 3,5; dostateczny - 3,0; 

niedostateczny - 2,0. Dla podkreślenia szczególnej wiedzy i umiejętności studenta 

nauczyciel oceniający może wpisać do karty okresowych osiągnięć studenta 

ocenę słowną "celujący" (5).  

§ 6 

1. Osoba prowadząca zajęcia przeprowadza egzamin/zaliczenie przedmiotu  

i sporządza protokół w Wirtualnej Uczelni. 

2. W przypadku kiedy zajęcia prowadzi więcej niż jeden prowadzący 

egzamin/zaliczenie przeprowadza osoba wskazana przez kierownika jednostki.  

3. Egzaminy odbywają się z udziałem obserwatora. 

4. Ocena z każdego egzaminu oraz zaliczenia, zgodnie z faktyczną datą egzaminu lub 

zaliczenia, wpisywana jest do protokołu i generowana w karcie okresowych 

osiągnięć studenta.  
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5. Informację o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń student uzyskuje  

za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni na następny dzień po dokonaniu wpisu  

w protokołach zamieszczonych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.  

§ 7 

1. Egzamin/zaliczenie z oceną odbywa się w ustalonych sesjach egzaminacyjnych.  

2. Terminy egzaminów/zaliczeń podawane są do wiadomości studentów na 4 

tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, a terminy 

egzaminów/zaliczeń poprawkowych na 10 dni przed ich odbyciem.  

3. Student, na warunkach ustalonych przez kierownika jednostki dydaktycznej 

może przystąpić do egzaminu w terminie zerowym tj. przed sesją egzaminacyjną, 

a w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student nie traci pierwszego 

terminu. 

4. Informacje dotyczące realizacji przedmiotu, harmonogramu konsultacji 

nauczycieli, terminów egzaminów/zaliczeń podawane są do wiadomości 

studentów na tablicach informacyjnych (I piętro, pok. 103 i 104) oraz na stronie 

internetowej jednostki.  

§ 8 

1. Praktyki zawodowe z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie/ Zarządzanie  

w położnictwie realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Harmonogram praktyk podawany jest do wiadomości studentów nie później niż 

3 tygodnie przed ich rozpoczęciem. 

2. Studenta w czasie odbywania praktyki zawodowej obowiązuje noszenie odzieży 

ochronnej oraz  identyfikatora.  

3. Student zobowiązany jest do przynoszenia na zajęcia aktualnej książeczki 

zdrowia i dzienniczka umiejętności praktycznych. 

4. Zobowiązuje się studenta do przestrzegania regulaminu wewnątrzzakładowego, 

przepisów BHP oraz tajemnicy zawodowej. 

5. Student ma prawo do trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym 

czasie i miejscu przez osobę prowadzącą praktyki. 

6. We wszystkich sprawach związanych z odbywaniem praktyk zawodowych nie 

objętych regulaminem należy zgłaszać się do opiekuna praktyk wyznaczonego  

w Katedrze.  
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