
Regulamin egzaminu dyplomowego z przygotowania zawodowego 

Pielęgniarstwo studia licencjackie 

 

 

§1. 

 

Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy 

i umieję tności w zakresie okreś lonym sylwetką  absolwenta  pielęgniarstwa na  Wydziale 

Nauk o Zdrowiu. 

 

 

§2 

1. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

- uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, praktyk                        

oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i programie 

nauczania 

-  złożenie 2 tygodnie przed terminem egzaminu pracy licencjackiej, która zostanie 

pozytywnie oceniona 

-  uregulowanie zobowiązań określonych przez Dziekanat Uczelni. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana. 

4. Przebieg egzaminu jest dokumentowany przez Komisję. 

 

Egzamin dyplomowy- część praktyczna 

 

§ 3 

1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na rozwiązaniu zadania 

wymagającego od studenta praktycznego zastosowania umiejętności 

zawodowych oraz uzasadnienia przyjętego rozwiązania problemu zdrowotnego 

pacjenta. 

2. Egzamin przeprowadza się w zakładach opieki zdrowotnej, w których studenci 

odbywali zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: oddział pediatryczny, 

oddział chirurgii, oddział internistyczny. 

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu jest warunkiem 

dopuszczenia do części teoretycznej.  

 

§ 4 

1. Część praktyczną egzaminu przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją”  

w składzie nie mniejszym niż 3 osoby: 

- Przewodniczący 

- 2 egzaminatorów - osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe. 

2. Przewodniczącego i członków komisji powołuje Dziekan w porozumieniu                                    

z Kierownikiem Kształcenia Praktycznego. 

3. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej - pielęgniarka 

koordynujące. 

4. W trakcie części praktycznej egzaminu  równolegle pracują komisje  w oddziałach 

pediatrycznym, chirurgii i internistycznym. 

 



§ 5 

1. Przewodniczący komisji: 

- zatwierdza zestawy zadań praktycznych do rozwiązania przez Studenta 

- czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 

- rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu 

- ogłasza wstępne wyniki egzaminu. 

2. Egzaminatorzy: 

- przygotowują zestawy egzaminacyjnych zadań praktycznych 

- oceniają stopień rozwiązania sytuacji zdrowotnej pacjenta 

 

§ 6 

 

1. Część praktyczną egzaminu w jednym oddziale może zdawać równocześnie nie więcej 

niż 6 studentów. 

2. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu w dniu 

poprzedzającym egzamin, w obecności komisji.  

3. Kartki do losowania oddziału są przygotowywane przez kierownika kształcenia 

praktycznego i udostępniane w dniu losowania.  

4. Kartka do losowania posiada informacje, w jakim oddziale losujący będzie zdawał egzamin, 

miejsce do wpisania danych osobowych studenta, datę egzaminu, godzinę rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu oraz oraz podpisy komisji potwierdzające fakt losowania. 

5. Ilość przygotowanych kartek do losowania powinna być równa liczbie zdających.  

6. Nazwę oddziału wylosowanego przez zdającego wpisuje się do arkusza zawierającego listę 

zdających.  

7. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia 

egzaminu z wylosowaną kartką i aktualną kartą zdrowia.  

8. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodny z regulaminem mundurowym 

oraz identyfikator.  

9. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów bhp, 

profilaktyki HIV i WZW.  

10. Część praktyczna egzaminu trwa 7 godzin dydaktycznych. 

11. W czasie egzaminu student ma prawo do 35 minutowej przerwy na posiłek.  

12. Przerwa na posiłek powinna odbywać się w obecności członków komisji. 

13.  Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału.  

14. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką 

nad pacjentem, zdającemu towarzyszy członek komisji.  

15. W czasie części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przy 

rozwiązywaniu zadania z pomocy innych osób oraz innych źródeł.  

16. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym 

do rozwiązania zadania egzaminacyjnego.  

17. Zadania egzaminacyjne studenci losują w dniu egzaminu w oddziale, w którym będą 

zgodnie z losowaniem zdawać egzamin.  

18. Zadanie egzaminacyjne w części praktycznej ma charakter zadania praktycznego typu 

„próba pracy”.  

19. Zadanie egzaminacyjne polega na:  

a) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem  

b) złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania 

na arkuszach dostarczonych przez Komisję, opatrzonych pieczątką Uczelni 

20. Zadania egzaminacyjne w części praktycznej powinny zawierać:  

 nazwisko i imię pacjenta, wiek, rozpoznanie lekarskie, nr sali,  



 problemy do rozwiązania dla studenta.  

21. Zadania egzaminacyjne powinny być opatrzone pieczęcią Wydziału.  

22. Podczas części praktycznej egzaminu student może sprawować opiekę nad 1 pacjentem.  

23. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję wg kryteriów ogólnych, 

stanowiących załącznik do dokumentacji egzaminu z przygotowania zawodowego.  

24. Student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem egzaminu.  

25. Ocena z części praktycznej egzaminu jest oceną cząstkową i student nie jest informowany 

o ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części praktycznej egzaminu.  

26. Jeżeli student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta 

jest to równoznaczne z faktem nie zdania egzaminu z przygotowania zawodowego.  

27. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół . 

28. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentem oraz treść 

zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez studenta. 

 

§ 7 
 

1. W czasie egzaminu z przygotowania zawodowego nie ustala się odrębnych stopni dla części 

praktycznej i teoretycznej egzaminu. Ocena z części teoretycznej i praktycznej wyrażona 

jest w punktach.  

2. W trakcie części praktycznej egzaminu dyplomowego Student może maksymalnie uzyskać 

50 punktów zgodnie z kryteriami: 

 Bezpieczeństwo odbiorcy usług oraz własne – od 0 do 10 punktów 

 Poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru – od 0 do 10 punktów 

 Samodzielność podejmowanych decyzji, sprawność i trafność działań – od 0 do 10 

punktów 

 Poprawność komunikowania się i współpracy w zespole terapeutycznym i z odbiorcami 

usług - od 0 do 5 punktów 

 Poprawność dokumentowania przebiegu procesu pielęgnowania (pisemne sprawozdanie 

z procesu pielęgnowania) od 0 do 10 punktów 

 Samoocena własnego działania – od 0 do 5 punktów 
 

3. Student uzyskuje pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego, jeżeli 

uzyskał co najmniej 26 punktów. 

4. Pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego uprawnia Studenta do 

przystąpienia do części teoretycznej egzaminu. 

5. Przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie na stopnie odbywa się po zakończeniu 

całości egzaminu. 

 

Egzamin dyplomowy – część teoretyczna 

§8 

1. Część  teoretyczna egzaminu polega na obronie pracy licencjackiej oraz udzieleniu 

odpowiedzi na 3 pytania egzaminacyjne wykazując się  znajomością  dyscypliny naukowej 

związanej z tematem pracy i kierunkiem studiów. 

 

 

 



§9 

1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją ” w składzie: 

- Przewodniczący 

- 2 egzaminatorów 

2. W skład Komisji powinien wchodzić  nauczyciel akademicki posiadający wykształcenie 

kierunkowe. 

3. Przewodniczącego i członków komisji powołuje Dziekan. 

4. Przewodniczący komisji: 

- czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 

- rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu 

- ogłasza wynik egzaminu 

5. Egzaminatorzy: 

 - oceniają  zasób wiadomości i umieję tności studenta.  

 

§10 

1. W czasie egzaminu ustnego student ma zapewnione warunki do samodzielnego rozwiązania 

zadania egzaminacyjnego. 

2. W czasie egzaminu ustnego na sali przebywa przewodniczący komisji oraz jej członkowie. 

3. Przebywanie w sali egzaminacyjnej innych osób poza wymienionymi w pkt.2 

jest niedopuszczalne. 

4. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny punktowe odpowiedzi studentów na zadania 

egzaminacyjne, są  dokumentowane w protokole egzaminu teoretycznego. 

5. Zdający nie są informowani o ocenach z części teoretycznej egzaminu, przed zakończeniem 

całości egzaminu.  

 

§ 11 

 

1. W trakcie części teoretycznej egzaminu dyplomowego student może maksymalnie uzyskać 

50 punktów zgodnie z kryteriami: 

 prezentacja pracy dyplomowej – od 0 do 5 punktów, 

 ocena wiedzy studenta –  od 0 do 45 punktów. 

2. Student uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu dyplomowego, jeżeli 

uzyskał w tej części co najmniej 26 punktów. 

 

 



§ 12 

Po zakończeniu całości egzaminu  Przewodniczący części teoretycznej egzaminu ogłasza jego 

wynik informując osoby zdające o uzyskanej ocenie z egzaminu dyplomowego wyrażonej w 

stopniach, obliczonej według zasad określonych w § 13 oraz informując o ocenie końcowej 

studiów wyliczonej wg zasad określonych w § 14. 

 

§ 13 

1. Przeliczenie punktów na ocenę z egzaminu z przygotowania zawodowego odbywa 

się po zsumowaniu punktów za obie części egzaminu (praktycznego i teoretycznego). 

2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student z egzaminu z przygotowania 

zawodowego wynosi 100 punktów.  

3. Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie z przygotowania zawodowego na stopnie 

odbywa się wg. następującej skali: 

100 – 91 pkt. -  bardzo dobry 

90 - 81 pkt. -  dobry plus 

80 – 71 pkt. -   dobry  

70 – 61 pkt. -   dostateczny plus  

60 – 51 pkt. -  dostateczny 

50 pkt. i mniej -  niedostateczny 

Studenci zdali egzamin z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku postępowania 

egzaminacyjnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną.  

 

§ 14 

1. Podstawą obliczenia oceny ogólnej ukończenia studiów licencjackich zgodnie  

z Regulaminem studiów są: 

a – średnia arytmetyczna z  całego okresu studiów 

b - ocena pracy dyplomowej 

c - ocena egzaminu dyplomowego 

2. Wynik oblicza się wg wzoru: X= ½ a + ¼ b + ¼ c 

3. Na dyplomie ukończenia studiów może być wpisany ostateczny wynik studiów, zgodnie z 

poniższą skalą ocen: 

- do 3,24 - dostateczny (3,0) 

- 3,25 – 3,50 - dostateczny plus (3,5) 



- 3,51 - 4,25  - dobry (4,0) 

- 4,26 - 4,50  - dobry plus (4,5) 

-      4,51 - 5,0 - bardzo dobry (5,0) 

 

§15 

Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie 

zdali egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym 

z odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów. 

§16 

 

Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie. 

Kwestie sporne między studentami a komisją wynikające ze stosowania przepisów regulaminu 

rozstrzyga  Dziekan. 

 

§ 17 

Studenci kończą studia i uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa, jeżeli złożyli egzamin 

z przygotowania zawodowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


