Regulamin
Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
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Podstawą prawną regulaminu kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
są:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r Nr 164,
poz., 1365 z póżn. Zm.)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. Z 2011r. Nr 112
poz. 654 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i
położnej (dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 w
sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012r. poz 631),
Statut i Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz plany i
programy kształcenia na kierunku studiów prowadzonych na WNoZ.
§1
Realizacja kształcenia w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego
odbywa się według programów kształcenia opracowanych zgodnie ze standardem
kształcenia i wytycznymi Senatu UM w Lublinie, zatwierdzonych przez Radę
Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Program kształcenia określa cele i treści kształcenia, zdobywanie określonych
umiejętności i kompetencji, formy kształcenia oraz zalecaną literaturę. W/w
zagadnienia zawarte są w sylabusach, które są odrębne dla poszczególnych kierunków
i poziomów kształcenia. Sylabusy są dostępne na stronie internetowej Wydziału Nauk
o Zdrowiu.
Realizacja kształcenia odbywa się zgodnie z planem studiów corocznie ustalanych
przez Dział Kształcenia, zgodnie z podziałem tygodni dydaktycznych zatwierdzonych
przez Rektora Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowe plany zajęć dydaktycznych
zamieszczone są w gablotach Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego ul
Jaczewskiego 8.
§2
Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń klinicznych, zajęć
praktycznych, praktyk zawodowych.
Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni (Klinika
Neurologii z Pododdziałem Udarów Mózgu SPSK 4 i Klinika Neurochirurgii i
Neurochirurgii Dziecięcej SPSK 4 oraz Oddział Neurologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpital Dziecięcego w Lublinie) lub Oddziałach Neurologii szpitali
w Lublinie po zawarciu stosownych porozumień/umów.
Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć jest obowiązkowe.

4.

1.
2.

3.

1.

2.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu, harmonogramu konsultacji nauczycieli,
terminów zaliczeń /egzaminów podawane są do wiadomości Studentów na tablicach
informacyjnych Katedry oraz na stronie internetowej jednostki.
§3
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z
oceną/egzaminu, bądź uzyskanie zaliczenia bez oceny
Egzamin lub zaliczenie z oceną jest sprawdzianem stopnia wymagań osiągniętych
przez studenta efektów kształcenia założonych w programie kształcenia wraz z
przypisanymi punktami ECTS
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.
§4
Student nie może uzyskać zaliczenie przedmiotu w przypadku więcej niż jednej
nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze, na zajęciach prowadzonych w formie
ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z danego przedmiotu. W
przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach prowadzonych w
formie ćwiczeń, lub zajęciach praktycznych z danego przedmiotu, treści programowe
zajęć na których student był nieobecny, zostaną zrealizowane w terminie i w sposób
wskazany przez prowadzącego zajęcia. Praktyki zawodowe wymagają odrobienia w
terminie uzgodnionym z opiekunem praktyk i Koordynatorem praktyk zawodowych w
Katedrze.
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
Warunkiem przystąpienia do egzaminu/zaliczenia jest uzyskanie zaliczeń w zakresie
danego przedmiotu.
W przypadku uzyskania brakującego zaliczenia po wyznaczonym terminie
egzaminu/zaliczenia z oceną student zdaje egzamin/zaliczenie z oceną z przedmiotu,
który jest traktowany jako egzamin/zaliczenie z oceną zdawany w pierwszym terminie
poprawkowym.
Przy zaliczeniu z oceną i egzaminach stosuje się następujące oceny: bardzo dobry-5,0;
ponad dobry-4,5; dobry-4,0; dość dobry-3,5; dostateczny-3,0; niedostateczny-2,0.
Terminy egzaminów/zaliczeń podawane są do wiadomości studentów na 4 tygodnie
przed
rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej, terminy egzaminów/zaliczeń
poprawkowych na 10 dni przed ich odbyciem.
§6
Zaliczenie z oceną/egzamin odbywa się w ustalonych sesjach egzaminacyjnych.
Zaliczenie przedmiotu przeprowadza i sporządza protokół w Wirtualnej Uczelni osoba
prowadząca zajęcia lub osoba wskazana przez kierownika jednostki. Ocena z każdego
egzaminu oraz zaliczenia zgodna z faktyczną datą egzaminu lub zaliczenia,
wpisywana jest do protokołu i generowana w karcie okresowych osiągnięć studenta.

§7
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do
Kierownika Katedry lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Zalecenia swoiste dla ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
1. Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się zgodnie z podanym
harmonogramem/planem. Z uwagi na brak możliwości odpracowania zajęć w innych
terminach nie będą możliwe żadne zamiany zajęć.
2. Student zobowiązany jest do przynoszenia aktualnej książeczki zdrowia i dzienniczka
umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki.
3. Studenta w czasie zajęć obowiązuje specjalny ubiór i wygląd: odzież ochronna:
garsonka/marynarka, spódnica/spodnie, obuwie medyczne stabilne, ubiór czysty,
włosy upięte, paznokcie krótko obcięte, makijaż delikatny, identyfikator.
4. Student ma prawo do trzydziestominutowej przerwy na posiłek w wyznaczonym przez
nauczyciela czasie i miejscu na terenie szpitala.
5. W trakcie zajęć Studentom nie wolno: palić papierosów, korzystać z telefonów
komórkowych lub innego sprzętu do przesyłania i odtwarzania informacji i obrazów,
opuszczać samodzielnie miejsca zajęć.
6. Podejmowanie przez Studenta działań w trakcie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych musi być za zgodą i w obecności nauczyciela/opiekuna praktyk.
7. Zobowiązuje się Studentów do ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
powierzonych opiece, własne, kolegów oraz przestrzeganie przepisów BHP.

