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1. Studenci przebywający w pracowniach są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu
oraz ścisłego wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.
2. W przypadku nie przestrzegania pkt.1 Student może zostać usunięty z pracowni.
3. Studenci przebywają na pracowni wyłącznie w dniach i godzinach przewidzianych planem zajęć.
4. Każdy student skierowany do odbycia zajęć specjalistycznych powinien posiadać aktualne
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy.
5. Przebywanie na terenie pracowni dopuszczalne jest tylko w stroju określonym przez Uczelnię: górne
okrycie wierzchnie (wybrane przez Uczelnię), dolne okrycie wierzchnie (leginsy, spodnie, dresy,
spódnica – każdy z elementów w białym, szarym, beżowym kolorze) oraz stosowne obuwie (klapki
na płaskim, białym spodzie).
 Studenci I roku studiów do momentu wydania przez Uczelnię odzieży ochronnej
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jednorazowych, bądź w całości jednolitych strojów w kolorze białym, szarym lub
beżowym.
6. Każdy uczestnik zajęć praktycznych powinien mieć związane włosy oraz posiadać krótko obcięte
paznokcie, pomalowane na jasny, jednolity kolor.
7. Zastrzega się, że uczestnicy zajęć specjalistycznych nie mogą w ich czasie nosić przedmiotów
metalowych (m. in. pierścionków, zegarków).
8. Nie wolno przechowywać ubrań wierzchnich oraz obuwia w pracowniach. Wszystkie elementy
garderoby powinny pozostać w szatni monitorowanej całodobowo. Do pracowni można zabrać ze
sobą jedynie torebkę osobistą z przedmiotami wartościowymi tj. portfel, dokumenty, telefon
komórkowy.
9. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ze sobą ze względów higienicznych ręcznik kąpielowy
do własnego użytku w czasie zajęć.
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11. Prowadzący ma prawo wykluczyć z zajęć Studenta, który nie spełnia wymagań określonych
w punkcie 4 - 9 niniejszego regulaminu.

12. Prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach studentowi, który: stawił się na zajęcia
15 minut i więcej po ich rozpoczęciu, nagminnie utrudnia prowadzącemu prowadzenie zajęć, nie
stosuje się do poleceń i wskazówek prowadzącego.
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Niezastosowanie się do powyższego zakazu skutkować będzie wyproszeniem Studenta
z pracowni.
14. W pracowni nie wolno wykonywać bez zgody prowadzącego czynności, które nie są
odzwierciedleniem obowiązującego programu kształcenia.
15. W przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia w trakcie zajęć, dokonanego przez
samowolne ćwiczenia bez nadzoru prowadzącego, Student ponosi pełną odpowiedzialność
materialną.
16. W przypadku zaginięcia elementów wyposażenia lub innych przedmiotów, rzeczy będących
na wyposażeniu pracowni, bez możliwości wskazania osoby winnej, odpowiedzialność materialna
przypada w równych częściach na wszystkich obecnych.
17. Z chwilą zauważenia wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyposażenia pracowni,
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18. Ze względu na specyfikę pracowni specjalistycznych i zajęć Student zobowiązany jest stosować
bezwzględnie zasady higieny osobistej i zawodowej oraz przestrzegać przepisy PPOŻ.
19. Przygotowując stanowisko zabiegowe należy uważać, aby znajdowało się ono w bezpiecznej
odległości od urządzeń uziemionych, tak jak rury wodociągowe, przewody gazowe, kaloryfery itp.
20. Korzystanie ze specjalistycznej aparatury powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się z
instrukcją BHP.
21. Podłączanie urządzeń elektrycznych powinno następować tylko i wyłącznie pod nadzorem
prowadzącego.
22. Po zakończeniu zabiegu należy niezwłocznie wszystkie urządzenia odłączyć od sieci zasilającej,
oczyścić i odłożyć na wskazane miejsce.
23. Należy zachować szczególna ostrożność w sytuacji kiedy realizowane czynności łączą ze sobą
zastosowanie urządzeń elektrycznych oraz cieczy.
24. Każda grupa ćwiczeniowa ma obowiązek pozostawić stan czystości pracowni taki jaki zastała.
Prowadzący zajęcia wyznacza każdorazowo dwóch dyżurnych odpowiedzialnego za stan
pracowni.
25. Ocena czystości stanowisk jest elementem składowym systemu oceniania zajęć praktycznych.
26. Każdy student ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności (na podstawie zwolnienia
lekarskiego lub zwolnienia od pracodawcy, inne dokumenty nie będą honorowane). Wszystkie
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27. Za nie przestrzeganie postanowień zawartych w Regulaminie stosowane będą upomnienia
pisemne. Z chwilą otrzymania dwóch upomnień pisemnych, Słuchacz może zostać skreślony z listy
Studentów.
28. Regulamin pracowni obowiązuje każdego Studenta, który odbywa zajęcia z przedmiotów
specjalistycznych na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

