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REGULAMIN
zajęć dydaktycznych w WSSZ im. dr Wł. Biegańskiego

przez studentów

Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi

§1
1.

2.

Regulamin odbywania
zajęć dydaktycznych w Szpitalu przez studentów
Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi określa zasady odbywania zajęć dydaktycznych, ich organizację oraz prawa
i obowiązki Stron.
Przez zajęcia dydaktyczne rozumie się objęte programem studiów zajęcia kliniczne oraz praktyki
zawodowe i wakacyjne, zwane dalej "praktykami".
§2

1.

2.

3.

Uniwersytet oświadcza, że kierowany do Szpitala student:
1) został poinformowany o obowiązku sumiennego i starannego wykonywania wyznaczonych
zadań, stosowania się do poleceń personelu odpowiedzialnego
za realizację kształcenia
oraz przestrzegania obowiązujących na terenie Szpitala procedur i przepisów wewnętrznych
oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
2) został przeszkolony w zakresie BHP,
3) posiada ważne zaświadczenie
lekarskie, orzeczenie
lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepienie przeciwko WZW typu B.
Uniwersytet zobowiązuje się do wydania studentowi:
1) imiennego identyfikatora;
2) imiennego skierowania na odbycie praktyki;
3) programu praktyki zgodnego z kierunkiem kształcenia.
Uniwersytet zobowiązuje się ponadto do:
1) przekazywania Szpitalowi, w przypadku grup studentów,
list uprawnionych studentów
do udziału w zajęciach dydaktycznych przed ich rozpoczęciem;
2) weryfikacji posiadania przez studentów skierowanych do Szpitala ważnego ubezpieczenia
od odpowiedzialności
cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW).
§3

Podstawą do przyjęcia studenta na zajęcia dydaktyczne w Szpitalu jest wydane przez odpowiedni
dziekanat:
1) w przypadku praktyk - imienne skierowanie na odbycie praktyki bądź lista studentów;
2) w przypadku zajęć klinicznych -lista studentów.
§4
1.

Po zakończeniu zajęć klinicznych zaliczenie przedmiotu w formie określonej w programie
studiów potwierdzane jest w sposób przewidziany w Regulaminie studiów w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi.

2.

Po zakończeniu
praktyki
student
otrzymuje
wpis
Wpisu dokonuje
kierownik
jednostki
organizacyjnej,
w przedłożonym przez studenta dokumencie.
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potwierdzający
odbycie
w której
odbywała
się

praktyki.
praktyka,
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§5
1.

Student przebywający
na terenie
Szpitala w trakcie odbywanych
zajęć
zobowiązany jest do:
1) posiadania odzieży ochronnej, w tym fartucha ochronnego i odpowiedniego

dydaktycznych
obuwia koloru

białego z antypoślizgowym spodem;
posiadania imiennego identyfikatora oraz umieszczania go w widocznym miejscu;
posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
4)
posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia lekarskiego do celów sanitarnoepidemiologicznych oraz potwierdzenia wykonania szczepień przeciwko WZW typu B;
5)
przestrzegania obowiązujących
na terenie Szpitala procedur i przepisów wewnętrznych
oraz przepisów o ochronie danych osobowych;
6} przestrzegania zasad etyki i tajemnicy zawodowej;
7) punktualnego
zgłaszania się na zajęcia oraz obecności w godzinach ustalonych przez
opiekuna lub nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot;
8) systematycznego
i aktywnego
uczestnictwa
w zajęciach; w przypadku nieobecności
na zajęciach student zobowiązany jest do przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia
nieobecności;
9) starannego wykonywania wyznaczonych zadań;
lO} niezwłocznego powiadomienia opiekuna praktyk o rezygnacji z odbycia praktyki, nie później
jednak niż na 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.
Student w trakcie odbywanych zajęć dydaktycznych ma prawo do:
1) udziału w procedurach wynikających z treści programowych;
2)
3)

2.

2)

korzystania z mienia Szpitala w zakresie niezbędnym
z programu zajęć dydaktycznych;

3}

uzyskania wpisu w dokumentacji wystawionej przez Uniwersytet po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym regulaminie oraz zaliczenia przedmiotu w formie określonej
programem studiów.
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do realizacji

celów wynikających

