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REGULAMIN WEWNĘTRZNY OKREŚLAJĄCY ORGANIZACJĘ  
ORAZ PORZĄDEK ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W ZAKŁADZIE DIETETYKI KLINICZNEJ WNoZ  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
§ 1 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Student ma obowiązek zapoznania się z REGULAMINEM STUDIÓW 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

2. Obecność studenta na zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowa. 
3. Każda nieobecność na zajęciach dydaktycznych musi być usprawiedliwiona. 
4. Odrabianie nieobecności jest wymagane w celu zabezpieczenia spełnienia 

wymagań wynikających z programu kształcenia i odbywa się w terminie                           
i w sposób wskazany przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne. 

5. Studenci zobligowani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia 
dydaktyczne. Student spóźniony powyżej 10 minut lub wychodzący z zajęć 
przed ich zakończeniem nie może uzyskać zarejestrowania obecności                         
na zajęciach. Wyjście studenta z zajęć może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji 
wcześniejszego uzgodnienia z prowadzącym i tylko z istotnych przyczyn. 

6. W czasie zajęć dydaktycznych studentom nie wolno prowadzić rozmów 
telefonicznych oraz korzystać z telefonów komórkowych w innych celach                      
za wyjątkiem użycia kalkulatora.  

7. Zabroniona jest rejestracja treści dydaktycznych za pomocą sprzętu przesyłania 
i odtwarzania informacji i obrazów.  

8. Na pierwszych zajęciach dydaktycznych studenci zostają zapoznani                               
z regulaminem organizacji zajęć oraz sylabusem danego przedmiotu,                            
w tym uzyskują informację na temat warunków zaliczenia przedmiotu.   

9. Wyniki zaliczeń/egzaminów podawane są do wiadomości studentów w formie 
uzgodnionej pomiędzy prowadzącym zajęcia a studentami w postaci 
elektronicznej lub informacji wywieszonej w gablocie Zakładu, z uwzględnieniem 
numerów albumu i oceny, lub za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.  

10. Informacje dotyczące konsultacji nauczycieli akademickich zatrudnionych                       
w Zakładzie Dietetyki Klinicznej podawane są do wiadomości studentów                        
na tablicach informacyjnych Zakładu oraz na stronie internetowej Zakładu. 

11. Wszelkie sprawy sporne związane z udziałem studentów w zajęciach 
dydaktycznych rozstrzyga kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej.  

 
 
 

 



 
    § 2 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ 
PRAKTYCZNYCH 

 
1. Student jest zobowiązany do zapoznania się z REGULAMINEM KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego                       
w Lublinie zamieszczonym w dzienniczku praktyk. 

2. Na zajęciach odbywanych w ramach praktyk zawodowych i zajęć praktycznych 
studentów obowiązują następujące wymagania dotyczące ubioru i wyglądu: 

 odzież ochronna,  
 obuwie na zmianę,  
 upięte/związane włosy, 
 paznokcie krótko obcięte, nielakierowane, 
 biżuterię (kolczyki, pierścionki, zegarek, bransolety, naszyjniki) przed 

zajęciami  należy zdjąć   i zabezpieczyć, 
 dopuszczalny jest jedynie delikatny makijaż, 
 należy nosić identyfikator osobowy według obowiązującego wzoru. 

 
 

3. Student w trakcie praktyk zawodowych jest zobowiązany do: 
 posiadania aktualnej książeczki zdrowia oraz dzienniczka praktyk zawodowych, 
 przestrzegania w pracy zasad i przepisów bhp, przeciwpożarowych i sanitarno- 

epidemiologicznych, 
 nie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przesyłania                           

i odtwarzania informacji i obrazów, 
 bezzwłocznego poinformowania opiekuna praktyk w instytucji o każdym przypadku 

popełnionego błędu w pracy własnej, 
 utrzymania w należytym porządku materiałów, sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych podczas praktyk, 
 zdyscyplinowania, 
 systematycznego przygotowywania się do zajęć. 

 
4. Warunkiem zaliczenia praktyki jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo               

w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji efektów kształcenia                      
w dzienniczku praktyk zawodowych wystawionej przez opiekuna praktyki w danej 
instytucji. 

 
 

§ 3 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy  Regulaminu 
studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zał. do Uchwały nr CCLI/2019 Senatu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 2019 roku).  
 
 
 

Dr hab. n. hum., dr n. med. Michał Skrzypek  

kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej 

koordynator kształcenia na kierunku dietetyka  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
 


