
Zarządzenie Nr 9/14 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 3 marca 2014 r. 
 
w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne 

 
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 

572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675 i poz. 829, z 2014 r. poz.7) zarządzam, co następuje: 
 

I. Praca dyplomowa 
 

§ 1. 
1.    Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z następującymi wymogami: 

1) papier biały, format A-4, czcionka nr 12, odstępy między wersami 1,5,  
2) co najmniej jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie, 
3) oprawa pracy - miękka okładka, której wzór stanowi załącznik nr 1, bez elementów metalowych (spojona 

sposobem termobindowania),  
4) strona tytułowa – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 
5) ostatnia strona pracy - oświadczenie studenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.  

2. Pracę należy złożyć w 2 egzemplarzach oraz na płycie CD – stosownie do postanowień ust. 3  i  4. 
3. Treść pracy na CD należy zapisać jako całość (jeden plik) dwukrotnie – raz w formacie  MsWord (*.doc lub 

*.docx) i raz w formie tekstu formatowanego (*.rtf). 
4. Płyta CD powinna być opisana czarnym wodoodpornym flamastrem i zawierać następujące informacje:  imię  

i nazwisko studenta oraz tytuł pracy. Płyta CD powinna być złożona w kopercie o wymiarach 12,5x13,00, 
którą należy opisać w następujący sposób: 
1) nazwa Uczelni, 
2) nazwa wydziału, 
3) imię i nazwisko studenta, 
4) rok rozpoczęcia i zakończenia studiów. 

 
§ 2. 

1. Pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej do dnia 30 
września. 

2. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, zwany dalej Dziekanem, na pisemny wniosek 
studenta lub kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy, jednak nie później niż do 3 miesięcy 
od terminu podanego w ust. 1, tj. do dnia 31 grudnia. 

3. Przy składaniu pracy dyplomowej student zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4. 

4. Złożoną pracę dziekan kieruje do oceny przez promotora i recenzenta. Wzór formularza oceny pracy 
dyplomowej promotora stanowi załącznik nr 5, a oceny pracy dyplomowej recenzenta - załącznik nr 6. 

 
II. Egzamin dyplomowy  

 
§ 3. 

1. Po dokonaniu oceny prac złożonych przez studentów, sprawdzeniu wybranych prac w systemie 
antyplagiatowym oraz pozytywnym zaliczeniu ostatniego semestru studiów, dziekan ustala terminy 
egzaminów dyplomowych, zgodnie z zasadą:  

 1)  jeżeli praca została złożona do 10 czerwca – termin egzaminu powinien być wyznaczony do dnia  
              10 lipca, 

2) jeżeli złożenie pracy lub zaliczenie semestru nastąpiło po 10 czerwca, jednak nie później niż do końca 
września – termin egzaminu dyplomowego powinien być wyznaczony w okresie od dnia 15 września  
do 31 października, 

3) w stosunku do studentów, o których mowa w § 2 ust. 2, egzamin dyplomowy odbywa  się w terminie 
jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej, tj. nie później niż do 31 stycznia następnego roku 
– w przypadku zakończenia studiów do dnia 31 grudnia. 

2. Terminy egzaminów dyplomowych wyznacza Dziekan i powiadamia o tym fakcie członków komisji. 
3. O terminach egzaminu dyplomowego studenci, są powiadamiani poprzez informacje umieszczone na tablicy 

ogłoszeń, stronie internetowej Uczelni lub dowiadują się osobiście w dziekanacie. 
 

 § 4. 
Egzamin dyplomowy ma na celu: 
1) ocenę stopnia opanowania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego oraz umiejętności 

praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą, 
2) ocenę osiągnięcia założonych w programie kształcenia studiowanego kierunku efektów kształcenia, 
3) obiektywną ocenę przygotowania studenta do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/ 

pielęgniarza lub ratownika medycznego, 
4) ocenę poziomu umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji funkcji 

zawodowych, 
5)     ocenę znajomości problematyki objętej pracą dyplomową. 



 
§ 5. 

1.    Egzamin dyplomowy  składa się z dwóch części, podlegających odrębnym kryteriom oceniania: 
1) egzamin  praktyczny, 
2) egzamin teoretyczny.  

2.    Złożenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej    egzaminu. 
 

§ 6. 
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dziekana w składzie: 

1) przewodniczący wyznaczony zgodnie z § 39 ust. 5 regulaminu studiów PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
zwanego dalej regulaminem, oraz 

2) część praktyczna: 
- egzaminatorzy – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe, 

3) część teoretyczna: 
- promotorzy, wyznaczeni zgodnie z § 38 ust.1 lub ust. 2 regulaminu studiów, 
- członkowie, wyznaczeni zgodnie z § 39 ust. 3 lub ust. 4 regulaminu studiów, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Komisja przeprowadza egzamin w co najmniej trzyosobowym składzie, przy czym w przypadku studentów 
kierunku Pielęgniarstwo w składzie komisji przeprowadzającej część teoretyczną egzaminu dyplomowego 
przynajmniej jeden z jej członków musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.  

3. Dziekan jest zobowiązany do przedstawienia do wiadomości rektora wykazu osób wchodzących w skład 
komisji egzaminu dyplomowego w terminie do dnia 31 maja.  

4. Dopuszczalny jest udział w egzaminie obserwatorów – członków samorządu studenckiego, przedstawicieli 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego lub przedstawicieli Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. 

5. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zostaje zapoznany z zasadami jego 
przeprowadzenia i kryteriami oceniania, co potwierdza podpisem na liście, której wzór stanowi  
załącznik nr 7. 

 
III. Egzamin dyplomowy – część praktyczna dla studentów kierunku Pielęgniarstwo 

 
§ 7. 

1. Miejscem egzaminu praktycznego są oddziały: 
- chorób wewnętrznych, 
- chirurgiczne,  
- pediatryczne. 

2. W dniu roboczym poprzedzającym egzamin odbywa się losowanie miejsca przeprowadzenia egzaminu. 
3. Na kartce do losowania, o której mowa w ust. 2 znajdują się informacje: na jakim oddziale losujący będzie 

zdawał egzamin, data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia. Kartki są oznakowane 
pieczątką Wydziału. 

4. Liczba kartek odpowiada liczbie zdających.  
 

§ 8. 
1. Egzamin dyplomowy – część praktyczna na jednym oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż 6 

studentów. 
2. W dniu egzaminu studenta obowiązuje medyczna odzież ochronna oraz identyfikator oraz aktualna 

pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Student w trakcie egzaminu jest 
zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnętrznych placówki i oddziału, w którym odbywa się egzamin, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki zakażeń szpitalnych, profilaktyki HIV  
i WZW. 

3. Student ma obowiązek zgłoszenia się na wylosowany oddział w dniu egzaminu 15 minut przed wyznaczoną 
godziną rozpoczęcia egzaminu w celu wylosowania zadania egzaminacyjnego. 

4. Zadanie egzaminacyjne zawiera: inicjały pacjenta, wiek pacjenta, rozpoznanie lekarskie, numer sali oraz 
instrukcje wykonania zadania egzaminacyjnego. 

5. W czasie trwania egzaminu praktycznego student obejmuje opieką jednego pacjenta.  
6. Pacjent lub jego opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na wzięcie udziału w egzaminie praktycznym 

studenta, przed rozpoczęciem egzaminu. Wzór formularza zgody pacjenta jest określony w załączniku nr 8. 
7. Jeden członek komisji egzaminacyjnej może mieć pod opieką maksymalnie dwóch studentów zdających 

egzamin praktyczny. 
8. Egzamin trwa jeden dyżur (godz. 7:30 – 15:00) i obejmuje: 

1)    wykonanie zadania egzaminacyjnego typu „próba pracy” (godz. 7:30 – 13:30), 
2) złożenie pisemnego i ustnego sprawozdania z przebiegu procesu pielęgnowania na arkuszach 

przygotowanych przez komisję egzaminacyjną. 
9. W czasie egzaminu student ma prawo do jednej 30-minutowej przerwy na posiłek. Przerwa  

ta odbywa się pod nadzorem komisji egzaminacyjnej, w warunkach zabezpieczających przed możliwością 
korzystania przez studenta z pomocy określonej w ust. 12. 

10. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta znajdującej się na oddziale w zakresie niezbędnym do 
rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 



11. W trakcie egzaminu student nie może samodzielnie opuszczać oddziału. Wyjście poza oddział musi być 
uzasadnione obowiązkami wobec pacjenta znajdującego się pod opieką studenta i przebiegać w obecności 
członka komisji egzaminacyjnej.  

12. W czasie egzaminu dyplomowego zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, 
nośników danych czy pomocy innych osób. 

13. W przypadku, gdy student podczas trwania egzaminu spowoduje sytuację mogącą w konsekwencji zagrozić 
życiu lub zdrowiu pacjenta, będzie to skutkowało wystawieniem oceny niedostatecznej i niezaliczeniem 
części praktycznej egzaminu dyplomowego. 

14. Kwestie sporne między egzaminatorami a studentem rozstrzyga przewodniczący komisji egzaminacyjnej.  
15. Kwestie sporne między przewodniczącym komisji egzaminacyjnej a studentem rozstrzyga Dziekan. 
 

§ 9. 
1. Wyniki z przebiegu egzaminu praktycznego są zapisywane przez członków komisji w dokumentacji 

egzaminacyjnej, którą stanowią: 
1) protokół z losowania oddziałów szpitalnych do egzaminu praktycznego, którego wzór określa załącznik   

nr 9, 
2) karta wylosowanego  zadania egzaminu praktycznego, której wzór określa  załącznik nr 10, 
3) arkusz obserwacji i oceny indywidualnej zadania egzaminacyjnego, którego wzór określa załącznik  

nr 11, 
4) protokół egzaminu dyplomowego – część praktyczna, którego wzór określa załącznik nr 12, 
5) protokół zbiorczy z egzaminu praktycznego przeprowadzonego w danym dniu na określonym oddziale, 

którego wzór określa  załącznik nr 13. 
2. Ocena egzaminu dyplomowego – część praktyczna wyrażona jest w punktach. Maksymalna liczba punktów  

z egzaminu wynosi 100 punktów. 
3. Przeliczenie punktów uzyskanych w czasie egzaminu praktycznego na oceny odbywa się wg następującej 

skali: 
             100 – 91 punktów   bardzo dobry, 

 90 – 81 punktów   dobry plus, 
 80 – 71 punktów   dobry, 
 70 – 61 punktów   dostateczny plus, 
 60 – 51 punktów      dostateczny, 
 50 punktów i mniej  niedostateczny. 

4. Egzamin dyplomowy – część praktyczna uznaje się za zaliczony, jeżeli w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego student uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. 

5. O wynikach egzaminu studenci zostają poinformowani po zakończeniu całości egzaminu  
w dniu jego przeprowadzenia. 

 
IV. Egzamin dyplomowy – część praktyczna dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne 

 
§ 10. 

1. Egzamin dyplomowy – część praktyczna jest przeprowadzany w Pracowni Czynności Ratowniczych przy 
fantomach i polega na rozwiązaniu wylosowanego zadania egzaminacyjnego. 

2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu student losuje zadanie egzaminacyjne. W treści zadania 
egzaminacyjnego zawarte są informacje na temat chorego w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. 
Student ma prawo zadawać egzaminatorowi jedynie pytania dotyczące zmian stanu zdrowia chorego  
w trakcie prowadzonych działań, a niemożliwych do oceny na fantomie. 

 
§ 11. 

1. W sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jeden student.  
2. W czasie egzaminu dyplomowego zabronione jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, 

nośników danych czy pomocy innych osób.  
3. Kwestie sporne między egzaminatorami a studentem rozstrzyga przewodniczący komisji egzaminacyjnej.  
4. Kwestie sporne między przewodniczącym komisji egzaminacyjnej a studentem rozstrzyga Dziekan. 
 

§ 12. 
1. Wyniki z przebiegu egzaminu praktycznego są zapisywane przez członków komisji w dokumentacji 

egzaminacyjnej, którą stanowią: 
1) protokół z wylosowanego  zadania, którego wzór określa  załącznik nr 14, 
2) protokół egzaminu dyplomowego - część  praktyczna, którego wzór określa załącznik nr 15, 
3) protokół zbiorczy z egzaminu praktycznego przeprowadzonego w danym dniu - określony w  załączniku  

 nr 13. 
2. Egzamin dyplomowy – część praktyczna uznaje się za zaliczony, jeżeli w wyniku postępowania  

egzaminacyjnego student uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. 
3. O wynikach egzaminu praktycznego studenci zostają poinformowani po zakończeniu egzaminu w dniu jego 

przeprowadzenia. 
 
 
 
 



 
V. Egzamin dyplomowy – część teoretyczna 

 
§ 13. 

1. Egzamin dyplomowy – część teoretyczna powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
przeprowadzenia części praktycznej.  

2. Egzamin dyplomowy – część teoretyczna jest egzaminem ustnym, na którym student prezentuje tezy pracy 
dyplomowej oraz odpowiada na trzy wylosowane pytania dotyczące efektów kształcenia przypisanych do 
studiowanego kierunku. Prezentacja tez pracy dyplomowej oraz każde pytanie oceniane są osobno. 

3. Egzamin teoretyczny uważa się za niezdany, jeżeli student otrzyma ocenę niedostateczną z prezentacji tez 
pracy dyplomowej lub zadanego pytania. W takim przypadku student otrzymuje ocenę niedostateczną  
z egzaminu dyplomowego. 

4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji ogłasza jego wynik.  
5. Przebieg i wynik części egzaminu teoretycznego oraz podsumowanie całego egzaminu dyplomowego 

komisja odnotowuje w protokole egzaminu dyplomowego stanowiącym załącznik nr 16, w którym poza 
ostatecznym wynikiem egzaminu dyplomowego komisja ustala: 
1) końcową ocenę egzaminu dyplomowego, 
2) ostateczny wynik studiów,  zgodnie z § 43 ust. 3 regulaminu studiów, 
3) wynik studiów wyrównany do pełnej oceny, który jest wpisywany na dyplom, zgodnie z § 43 ust. 4       

regulaminu studiów. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 14. 
1. Ocenę pracy dyplomowej oblicza się, jako średnią z ocen promotora i recenzenta według skali: 

niedostateczny, dostateczny,  dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry, zaokrąglając w górę do 
najbliższej oceny (np. 3,25 jako plus dostateczny; 3,75 jako dobry), z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 regulaminu 
studiów. Tak obliczoną ocenę wpisuje się do dokumentacji egzaminacyjnej oraz indeksu. 

2. Ocenę z egzaminu dyplomowego – część teoretyczna ustala się, jako średnią obliczoną z czterech ocen: 
prezentacji tez pracy dyplomowej oraz trzech oddzielnie ocenionych pytań według skali i sposobu, o którym 
mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3. 

3. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się jako średnią ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu, 
zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1. 

4. Szczegółowego wyliczenia oceny wpisywanej na dyplomie komisja dokonuje w zestawieniu obrazującym       
przebieg studiów, które określa załącznik nr 17. 

5. Oceny końcowe, w zestawieniu obrazującym przebieg studiów oraz ostateczny wynik studiów, oblicza się do 
dwóch miejsc po przecinku. 

6. Na stronie 90 indeksu komisja wpisuje: 
1) ocenę pracy dyplomowej, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, którą podpisuje promotor, 
2) ocenę z egzaminu dyplomowego, obliczoną zgodnie z ust.2. 

7.   Za prawidłowe wypełnienie całości dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji. 
 

§ 15.  
1. W przypadku nieprzystąpienia studenta w ustalonym terminie do praktycznej lub teoretycznej części 

egzaminu dyplomowego  z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, 
traktowany jako ostateczny. 

2. Student, który nie zdał danej części egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie lub przerwał egzamin  
z przyczyn losowych może przystąpić ponownie do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

3. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na egzaminie dyplomowym, nieprzystąpienia do niego  
w drugim terminie określonym zgodnie z ust. 1 lub uzyskania w drugim terminie ponownie oceny 
niedostatecznej,  student zostaje skreślony z listy studentów. 

 
§ 16. 

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej ocen z egzaminów i zaliczeń nie bierze się pod uwagę: 
1) zajęć zaliczanych bez oceny („zal”), 
2) zajęć z wychowania fizycznego, gdy w dokumenty wpisano zamiast oceny „zwolnienie lekarskie”. 

 
§ 17. 

Traci moc zarządzenie nr 2/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego na 
kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne, zmienione zarządzeniami nr 39/12 z dnia 6 września 2012 r.  
i nr 14/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r.  
 

§ 18. 
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. 
 
 
 
 


