Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015 s sprem.
in dopol. 92/2015) in po predhodnem mnenju Študentskega sveta UM FZV z dne 17. 5. 2016 je Senat
Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na 11. redni seji, dne 8. 9. 2016, sprejel

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTIH IN OBVEZNOSTIH PRI OPRAVLJANJU
KLINIČNIH VAJ ZA ŠTUDENTE UM FZV

1. člen
Pravilnik opredeljuje pravila vedenja in obnašanja študentov v času opravljanja študijskih obveznosti
pri kliničnih vajah na Univerze v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (v nadaljevanju: fakulteta) in
v učnih bazah.
2. člen
Študent je pri opravljanju študijskih obveznosti na fakulteti dolžan:













Izpolnjevati dolžnosti, ki so opredeljene s Statutom Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Statut)
in v drugimi internimi akti univerze in fakultete;
Izpolnjevati dolžnosti, ki so opredeljene s Statutom UM in drugimi internimi akti univerze,
fakultete in učne baze, v kateri študent opravlja klinične vaje in je bil z njimi seznanjen ter
upoštevati javni red in mir v prostorih fakultete in učnih bazah;
Skrbno ravnati s sredstvi za delo in inventarjem fakultete in učne baze ter skrbeti za racionalno
rabo materiala v skladu z veljavnimi standardi in strokovnimi smernicami;
Upoštevati pravila sodobnega obnašanja in vedenja v družbi v skladu z bontonom;
Upoštevati navodila pedagoških in nepedagoških delavcev fakultete in članov zdravstvenega
tima v učnih bazah;
Spoštovati paciente in njihove svojce s katerimi prihaja študent v stik na kliničnih vajah ali po
naključju in delovati v skladu s Kodeksom etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije;
Enakopravno obravnavati paciente, študente, visokošolske učitelje in strokovne sodelavce in
se vzdržati vseh ravnanj, ki bi pomenili kakršnokoli diskriminacijo (zaradi rase, vere, spola,
starosti, spolne usmerjenosti, idr.);
Upoštevati določila dokumenta »Podoba in urejenost študentov zdravstvene nege Fakultete
za zdravstvene vede Univerze v Mariboru«;
Strogo upoštevati načelo molčečnosti in varovanja zaupnih podatkov;
Upoštevati pravila varstva in zdravja pri delu ter pravila varstva pred požarom.
3. člen

Za kršitev in neupoštevanje določil tega pravilnika in ostalih splošnih aktov Univerze v Mariboru in
fakultete se lahko izvede postopek določen za disciplinsko odgovornost študentov v Statutu.
4. člen

Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na Senatu Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede
in se objavi na spletnih straneh fakultete.
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