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Laboratorium metodyczne
1. Przedmiot „Laboratorium metodyczne" to zajęcia obowiązkowe przewidziane
programem studiów dla studentów Il roku etnologii studia dziennych I. stopnia Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Składa się on z dwóch
integralnie ze sobą powiązanych części: zajęć prowadzonych w sali oraz badań
terenowych (ćwiczeń terenowych) realizowanych poza Uniwersytetem w miejscu
wyznaczonym przez prowadzących zajęcia.
2. Udział w zajęciach prowadzonych w sali określają przepisy Regulaminu studiów w
UAM.
3. Udział w badaniach terenowych (ćwiczeniach terenowych) jest obowiązkowy.
4. Podczas badań terenowych studenci zobowiązani są do:
a. aktywnego i sumiennego udziału we wszystkich etapach badań;
b. prowadzenia badań zgodnie z otrzymanymi instrukcjami;
c. uprzedniego informowania opiekunów o miejscach prowadzenia wywiadów i
obserwacji;
d. prowadzenia dokumentacji wg zaleceń prowadzących zajęcia;
e. przestrzegania przepisów BHP i PPOZ w terenie i miejscu zakwaterowania;
f. ścisłego przestrzegania obowiązujących w danej miejscowości wewnętrznych
regulaminów porządkowych (np.: zakazu wstępu na tereny zamknięte,
rozpalania ognisk itp.);
g. przebywania po godz. 22:00 w miejscu zakwaterowania i przestrzegania
przepisów tam obowiązujących oraz stosowania się do wszelkich poleceń i
decyzji opiekunów praktyk;
h. kulturalnego i odpowiedzialnego zachowania się w miejscu zakwaterowania,
środkach transportu publicznego oraz w terenie;
i. godnego reprezentowania Instytutu oraz Uniwersytetu w trakcie zajęć oraz w
czasie od nich wolnym, zgodnego z treścią ślubowania i Regulaminem studiów.

5. Studentom w czasie trwania wyjazdu zabrania się:
a. samowolnego opuszczania miejsca zakwaterowania (w uzasadnionych
przypadkach zezwolenia takiego udzielić mogą opiekunowie);
b. samowolnych kąpieli w miejscach strzeżonych i niestrzeżonych;
c. spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych
w trakcie zajęć i w czasie przeznaczonym na odpoczynek.
6. Warunkiem zaliczenia „Laboratorium metodycznego” jest:
a. obecność na zajęciach prowadzonych w sali, udział w badaniach terenowych
(Ćwiczeniach terenowych);
b. rzetelne przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badań;
c. przedstawienie pełnej dokumentacji badań wg instrukcji prowadzących zajęcia;
opracowanie raportu oraz zdanie egzaminu końcowego.
7. Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu powoduje niezaliczenie „Laboratorium
metodycznego” i konsekwencje przewidziane w Regulaminie studiów oraz może
uzasadniać odpowiedzialność studenta przewidzianą w Rozdziale 6 Odpowiedzialność
dyscyplinarna studentów, Art. 211 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o
szkolnictwie wyższym; - podstawa prawna dotycząca odpowiedzialności pkt IV.
Postanowienia końcowe art. 228. Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz 9 pkt. 2 i3 10 pkt. I i 2 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 20071'. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy w uczelniach.
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