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Regulamin zajęć dydaktycznych realizowanych 

w  Zakładzie Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie 

Wydział  Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie 

 

1. Podczas pierwszych zajęć dydaktycznych Studenci zostają zapoznani z regulaminem Zakładu, organizacją zajęć  

oraz warunkami zaliczenia przedmiotu przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. 

2. Uczestnictwo Studenta we wszystkich formach prowadzenia zajęć (wykłady/ćwiczenia/seminaria) jest obowiązkowa  

i kontrolowana przez nauczyciela (§ 10 pkt. 4 Regulaminu studiów UM ). 

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo oraz zaliczenie wszystkich efektów 

uczenia się przewidzianych w programie kształcenia. 

4. Student nie może uzyskać zaliczenia przedmiotu w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach 

prowadzonych w formie seminariów bądź ćwiczeń (§ 27 pkt. 3 Regulaminu studiów UM).  

5. W przypadku krótkotrwałej nieobecności usprawiedliwionej i udokumentowanej np. zaświadczeniem lekarskim, 

zaświadczeniem wydanym przez organy państwowe, zaświadczaniem wydanym przez Dziekana  

lub Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki odrabianie treści programowych  możliwe jest po uzgodnieniu sposobu i terminu 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia (§ 24 pkt. 4; § 44 pkt. 1 i pkt. 3 Regulaminu studiów UM).  

6. Terminy egzaminów ustalane są na cały rok akademicki i zamieszczone przez koordynatorów przedmiotu w systemie CREF 

(§ 32 pkt. 6 Regulaminu studiów UM).  

7. Terminy zaliczenia z oceną ustalane są w uzgodnieniu ze Starostą roku i podawane do wiadomości w terminie co najmniej 

2 tygodni przed planowanym zaliczeniem. 

8. Egzamin lub zaliczenie z oceną mogą być przeprowadzone w formie ustnej lub pisemnej zgodnie z opracowanym 

Sylabusem do przedmiotu. W przypadku egzaminów lub zaliczeń pisemnych Student ma prawo wglądu do ocenionej 

własnej pracy w okresie 7 dni od ogłoszenia wyników. 

9. Informacje dotyczące harmonogramu konsultacji nauczycieli podawane są do wiadomości na stronie internetowej Zakładu. 

10. Studenci zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem 

zajęć. 

11. Studentów obowiązuje uczestnictwo w zajęciach bez okrycia wierzchniego, które powinno być pozostawione  

w szatni. 
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12. Studenci zobowiązani są do noszenia identyfikatorów zawierających następujące dane: nazwę Uczelni,  

imię i nazwisko, kierunek studiów i wydział oraz  zdjęcie. Brak identyfikatora uniemożliwia studentowi wzięcie 

udziału w zajęciach (§ 23 pkt. 12 Regulaminu studiów UM). 

13. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych, dyktafonów, itp.  

14. Studentów obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek w salach 

dydaktycznych i na terenie budynku, w którym realizowane są zajęcia. 

15. Studenci zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo własne, innych studentów podczas zajęć poprzez bezwzględne 

przestrzeganie zasad bhp oraz zasad reżimu sanitarnego obowiązujących na terenie budynku. 

16. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

koordynatora przedmiotu w Zakładzie lub Kierownika Zakładu Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie  

(dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, Prof. Uczelni) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Zakładu został opracowany na podstawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

(Uchwała Nr 167/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r.) 
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