
Regulamin dydaktyczny zajęć z kardiologii 
 

 Każdy student przed rozpoczęciem zajęć z kardiologii zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym regulaminem.  

 Kierownikiem dydaktycznym, do którego studenci mogą zwracać się ze sprawami dotyczącymi zajęć jest Prof. dr hab. med. Andrzej 
Mysiak 

 Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest dostępny na stronie internetowej: 
http://www.umed.wroc.pl/dss-regulaminy 

 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Choroby wewnętrzne:  
o Warunkiem zaliczenia przedmiotu na danym roku jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Nieobecności na 

zajęciach wymagają odrobienia zgodnie z Regulaminem studiów Akademii Medycznej. 

 Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń z zakresu kardiologii - zgodnie z punktem powyżej.  

 Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów:  
o Odrabianie nieobecności na ćwiczeniach odbywa się wyłącznie w terminach wyznaczonych przez prowadzącego 

zajęcia.  
o W sprawach dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 3 dni od podania do 

wiadomości wyników zaliczenia do kierownika jednostki organizacyjnej, który może zarządzić sprawdzenie 
wiadomości lub umiejętności studenta.  

 Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego w jednostce:  
o Na terenie kliniki studentów obowiązuje posiadanie odzieży ochronnej - białego fartucha lub bluzy i 

spódnicy/spodni oraz obuwia do zmiany. Szatnia znajduje się na poziomie -1.  
o Studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz sanitarnych przyjętych w Klinice, z którymi zostają 

zapoznani przed rozpoczęciem zajęć przez asystentów je prowadzących. Naruszenie tych przepisów może 
spowodować niedopuszczenie do zajęć dydaktycznych.  

 
 
 

Regulamin BHP obowiązujący w Katedrze i Klinice Kardiologii 
 

1. W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia zaalarmować otoczenie i powiadomić przełożonych, asystenta.  
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu / asystentowi, w miarę możliwości pomóc 
poszkodowanemu, a miejsce, w którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  
3. W razie wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa, pracownik / student ma prawo przerwać pracę/ zajęcia i zwrócić się do 
przełożonego / asystenta o wyjaśnienie sytuacji.  
4. Zabrania się składowania w pomieszczeniach oraz w przejściach komunikacyjnych zbędnych materiałów lub przedmiotów 
utrudniających poruszanie się albo ewakuację pracowników / studentów / pacjentów.  
5. Zabrania się składowania i przechowywania w pomieszczeniach materiałów łatwopalnych.  
6. Zabrania się podnoszenia i przenoszenia ciężarów większych niż:  
– 50 kg dla mężczyzn,  
– 20 kg dla kobiet.  
7. Palenie tytoniu na terenie szpitala jest zabronione.  
8. Po zakończeniu pracy / zajęć dydaktycznych pracownik / student jest zobowiązany do:  
– uporządkowania stanowiska pracy / nauki,  
– wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych użytkowanych w pomieszczeniu,  
– pozamykania okien.  
9. W razie stwierdzenia uszkodzeń w instalacji elektrycznej lub użytkowanych urządzeniach pracownik / student zobowiązany jest 
natychmiast wyłączyć wadliwe urządzenie lub instalację i poinformować o tym fakcie przełożonego / asystenta, elektryka lub 
gospodarza obiektu.  
10. Zabrania się samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej lub urządzeń będących pod napięciem.  
11. O wszystkich zagrożeniach lub usterkach pracownik / student zobowiązany jest natychmiast poinformować przełożonego / 
asystenta.  
12. W razie wybuchu pożaru należy:  
– postępować zgodnie z „Instrukcją alarmowania”,  
– zaalarmować najbliższe otoczenie,  
– udzielić pomocy zagrożonym pracownikom / studentom / pacjentom,  
– podjąć próbę ugaszenia pożaru za pomocą dostępnych środków,  
– w razie potrzeby pomóc w ewakuacji pracowników / studentów / pacjentów.  
13. Zabrania się używania hydrantów przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego niezgodnie z przeznaczeniem. 

http://www.cm.umk.pl/~klhemonk/?q=studenci/regulamin

