
 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY PRACOWNI UMIEJĘTNOŚCI  PIELĘGNIARSKICH 

AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE 

§1 

1. Regulamin porządkowy w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich dotyczy nauczycieli 

akademickich i studentów korzystających z pracowni. W pracowni mogą przebywać wyłącznie 

osoby pod opieką prowadzącego.  

2. Student ma obowiązek przestrzegać Regulaminu i potwierdzić podpisem, iż został z nim 

zapoznany przez nauczyciela akademickiego (Załącznik nr 1). 

3. Przez Pracownię Umiejętności Pielęgniarskich rozumie się pomieszczenie wraz ze 

specjalistycznym wyposażeniem do realizacji ćwiczeń przedmiotowych związanych  

z kierunkiem studiów w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych zgodnie 

z zasadami i procedurami pracy pielęgniarskiej.  

4. W Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich realizowane są ćwiczenia w ramach kierunku 

Pielęgniarstwo, mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjno – leczniczych zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w zawodzie 

pielęgniarki. 

5. Prowadzący na pierwszych zajęciach w Pracowni przeprowadza dla studentów szkolenie  

w zakresie przepisów i zasad BHP oraz informuje o obowiązku stosowania się do zapisów 

niniejszego regulaminu. Studenci podpisem potwierdzają udział w szkoleniu. 

6. W przypadku, gdy stan techniczny pomieszczenia pracowni lub urządzeń może stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa nauczyciel akademicki nie dopuszcza do zajęć, wstrzymuje zajęcia 

lub określa zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie tych zajęć. 

7. Prowadzący jest dysponentem pracowni od chwili pobrania do czasu zwrotu klucza do 

portierni - jest obowiązany pozostawić pracownię w stanie uporządkowanym.  

8. Studenci są obowiązani zgłosić prowadzącemu każdą zauważoną awarię sprzętu. Prowadzący 

zauważone awarie sprzętu obowiązani są niezwłocznie zgłosić pracownikowi Centrum 

Symulacji Medycznej. Zabrania się dokonywania napraw urządzeń i sprzętu dydaktycznego 

przez osoby do tego nieuprawnione. 

9. Nauczyciele Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich systematycznie zgłaszają braki  

w wyposażeniu pracownikom Centrum Symulacji Medycznej. 



 

 

§2 

1. Studenci wchodzą do Pracowni pod opieką prowadzącego i opuszczają pracownię za zgodą 

prowadzącego. 

2. Wykonywanie ćwiczeń w Pracowni odbywa się za zgodą i pod nadzorem prowadzącego zajęcia. 

3. Student zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęciach. 

4. Student zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach w Pracowni Umiejętności 

Pielęgniarskich.  

5. Zgodnie z §11 Regulaminu studiów: 

a) dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność studenta wynosząca w ciągu 

semestru 3 godziny na każde 30 godzin zajęć, 

b) podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi 

zaświadczenie lekarskie, 

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może usprawiedliwić 

nieobecność studenta na jego wniosek złożony na piśmie. 

d) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych w liczbie większej niż dopuszczono 

w §11, ust. 4, Dziekan podejmuje decyzję o możliwości kontynuowania zajęć  

w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, 

e) student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia 

zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia. Każda 

nieobecność musi być usprawiedliwiona i odpracowana. 

6. W Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich obowiązuje jednolita odzież medyczna ochronna  

i obuwie zmienne. 

7. Na zajęciach student jest zobowiązany do zachowania estetycznego wyglądu: 

a) upięte/związane włosy, 

b) paznokcie krótkie, naturalne, 

c) biżuterię (kolczyki, pierścionki, bransoletkę) przed zajęciami należy zdjąć  

i zabezpieczyć, 

d) identyfikator osobowy wg obowiązującego wzoru. 

8. W Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich zabrania się spożywania posiłków i napojów. 

9. W czasie zajęć nie można korzystać z telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, 

aparatów fotograficznych, dyktafonów itp. bez zgody prowadzącego. 

10. Student zobowiązany jest zachować porządek podczas wykonywania ćwiczeń, a po ich 

zakończeniu uporządkować stanowisko ćwiczeniowe. 

11. Student zobowiązany jest dbać o pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu Pracowni. 



 

 

12. Student odbywający ćwiczenia w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich zobowiązany jest 

zgłaszać prowadzącemu każde zdarzenie wypadkowe zaistniałe w trakcie zajęć oraz każdy 

kontakt z materiałem biologicznym. 

13. Student odbywający ćwiczenia w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich zobowiązany jest 

stosować się do przepisów BHP i p-poż. obowiązujących na terenie Uczelni. 

14. Prowadzący, w przypadku dezorganizacji toku zajęć przez studenta, powinien przerwać zajęcia 

i nakazać opuszczenie pracowni, zwłaszcza w przypadku nie przestrzegania ogólnie przyjętych 

norm zachowania, nie stosowania się do poleceń prowadzącego oraz stwarzania zagrożenie 

dla zdrowia i/lub życia innych osób przebywających w pracowni.  

§3 

Studenci odbywający zajęcia w pracowni mają prawo:  

1. Uzyskać podczas zajęć rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną – wykonywać wszystkie zabiegi 

pielęgniarskie, posługiwać się lekami i innymi środkami farmakologicznymi oraz korzystać ze 

sprzętu wyłącznie pod nadzorem prowadzącego zajęcia, przy czym są zobowiązani stosować 

się do obowiązujących zasad i procedur. 

2. Oczekiwać pomocy ze strony prowadzącego w rozwiązywaniu problemów związanych                      

z tematem ćwiczenia. 

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 

dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Do Regulaminu porządkowego  

Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich 
 

POTWIERDZENIE SZKOLENIA STANOWISKOWEGO I ZAPOZNANIA SIĘ  

STUDENTÓW Z REGULAMINEM PORZĄDKOWYM PRACOWNI UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH 

 

Lublin, dnia ..............................................  

 

Potwierdzam, że:  

1. Uczestniczyłam(em) w szkoleniu w zakresie przepisów i zasad BHP obowiązujących w pracowni.  

2. Zapoznałam(em) się z regulaminem porządkowym pracowni.  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania się do zapisów regulaminu.  

 

GRUPA STUDENCKA NUMER:  

L.P. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

PODPIS WYKŁADOWCY 

 

....................................................... 


