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Regulamin Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej   

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zajęć praktycznych w Monoprofilowym Centrum 

Symulacji  Medycznej, obowiązujące nauczycieli akademickich, studentów i pracowników MCSM.  

 

1. Zajęcia w zakresie symulacji medycznej odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego 

przez  kierownika MCSM w porozumieniu z Dziekanem odpowiedzialnym za dydaktykę  

na Wydziale Nauk Medycznych PWSZ w Nysie według programu studiów na danym kierunku. 

2. Regulamin MCSM zgodny jest z Regulaminem Studiów PWSZ w Nysie. 

3. Poza Regulaminem MCSM, studentów obowiązuje Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu 

opublikowany na stronie internetowej PWSZ w Nysie. 

4. Studentów obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów BHP (obowiązek odbycia szkolenia  

z zakresu BHP zgodnie z planem zajęć). 

5. Przed rozpoczęciem zajęć w MCSM studenci pozostawiają rzeczy osobiste w szatni studenckiej. 

Klucz do szatni studenci pobierają od portiera po okazaniu legitymacji studenckiej. Każdy student 

jest odpowiedzialny za własne rzeczy osobiste. Za zaginięcie lub zniszczenie powyższych, 

pracownicy MCSM nie ponoszą odpowiedzialności. 

6. Studenci zobowiązani są wchodzić do sal symulacji w przepisowym umundurowaniu  i obuwiu oraz 

posiadać przypięte identyfikatory zgodne ze wzorem identyfikatora przyjętego na kierunku 

Pielęgniarstwo PWSZ w Nysie. Zajęcia rozpoczynają się według planu zajęć, punktualnie.  

7. W czasie realizacji zajęć praktycznych zabrania się: noszenia biżuterii, noszenia sztucznych 

paznokci, utrzymywania długich i lakierowanych paznokci; zakładania dodatkowej odzieży  

na mundurek, wnoszenia i korzystania z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz telefonów 

komórkowych. 

8. Warunkiem odbywania się zajęć w MCSM jest wyrażenie przez studenta pisemnej zgody  

na dokumentowanie audio-video przebiegu zajęć. Dokumentacja ta pozostaje wewnętrzną 

dokumentacją MCSM oraz jednostki prowadzącej zajęcia i służy realizacji założeń debriefingu. 

9. W salach symulacji obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków (za wyjątkiem wody).  

10. W salach symulacji medycznej mogą przebywać wyłącznie osoby pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. W czasie przerwy studenci opuszczają sale symulacji.  

11. Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel, w związku z czym student powinien: 



 

• podporządkować się poleceniom nauczyciela i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń, 

• zwracać się do niego w razie napotkanych w toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości. 

12. Podczas zajęć w salach symulacji medycznej, studenta obowiązuje: 

• przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń specjalistycznych, 

• zachowania obowiązujących zasad, 

• dbanie o bezpieczeństwo własne i innych osób, 

• zachowanie porządku na swoim stanowisku pracy, używany sprzęt powinien być pozostawiony  

w należytym stanie w miejscu jego przeznaczenia. 

13. Dokumentacja audio-video przebiegu zajęć może być wykorzystana do celów naukowych oraz 

publikacji z zachowaniem anonimowości ćwiczących.  

14. Studenci nie mogą przebywać w sterowni, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w scenariuszach 

symulacji. 

15. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania kierownika MCSM  

o planowanych godzinach zajęć realizowanych metodami symulacji na początku semestru oraz do 

poinformowania techników o niezbędnym sprzęcie do prowadzenia symulacji co najmniej dwa dni 

robocze przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

16. Sprzęt z magazynów sprzętu medycznego, niezbędny do prowadzenia symulacji, wydawany jest 

przez technika symulacji medycznej lub inną osobę upoważnioną przez Dyrektora MCSM. 

17. Po zakończeniu zajęć studenci zobowiązani są do uporządkowania sal symulacji medycznej.  

Za porządek pozostawiony w salach MCSM odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.  

18. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela akademickiego 

prowadzącego zajęcia o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć dydaktycznych. 

19. W przypadku uszkodzenia sprzętu dydaktycznego nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia jest 

zobowiązany niezwłocznie i  pisemnie zgłosić zaistniały fakt technikowi/ kierownikowi MCSM. 

Zabrania się wynoszenia sprzętu poza pracownię. 

20. Na terenie MCSM obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zakaz używania wyrobów tytoniowych, 

papierosów elektronicznych oraz obowiązuje zakaz używania substancji psychoaktywnych. 


