
Zarządzenie nr 20/19
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie prac i egzaminów dyplomowych na kierunku Fizjoterapia -  studia pierwszego stopnia

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1668 z póżn.. zm.) 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 - 5.
3. Treść pracy na CD należy zapisać w plikach z rozszerzeniem: .txt, .rtf, .pdf, .doc(x), .odt. a w przypadku,

gdy przedmiotem pracy było zbudowanie oprogramowania lub aplikacji, należy je umieścić na płycie CD 
w kartotece „dodatek”. Plik w nazwie powinien zawierać „nazwiskoJmię_nr albumuj”, gdzie I oznacza pracę 
licencjacką.

4. Rozmiar pliku pracy nie może przekroczyć 15 MB. W przypadku, kiedy tekst pracy jest większy niż wskazany 
rozmiar, student ma obowiązek zapisać pracę w dwóch lub więcej plikach, których każdy nie przekracza 15 
MB.

5. 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.

5. Dziekan wyznacza recenzentów prac dyplomowych, zgodnie z wymogami określonymi w z § 43 ust.1 
regulaminu studiów.

6. Dziekan jest zobowiązany do przedstawienia do wiadomości rektora wykazu recenzentów prac dyplomowych 
w terminie do dnia 31 maja.

II. Egzamin dyplomowy

§ 3 .
1. Po dokonaniu oceny prac złożonych przez studentów, sprawdzeniu 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.



Egzamin dyplomowy ma na celu:
1) ocenę stopnia opanowania wiedzy z zakresu fizjoterapii oraz umiejętności praktycznego posługiwania się 

zdobytą wiedzą,
2) ocenę osiągnięcia założonych w programie studiów kierunku efektów kształcenia,
3) ocenę przygotowania studenta do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
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) część praktyczna,
2) część teoretyczna.

2. Złożenie części praktycznej egzaminu dyplomowego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej 
egzaminu.

§ 4 .

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

1) przewodniczący wyznaczony zgodnie z § 44 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 § 41 ust.1 regulaminu studiów,
- członkowie, wyznaczeni zgodnie z § 44 ust. 3 regulaminu studiów,

2. Komisja przeprowadza egzamin w co najmniej trzyosobowym składzie.
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 lub przedstawicieli 

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
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 

§7.
1. Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia przygotowania studentów do 

samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli zawodowej fizjoterapeuty na poziomie licencjatu.
2. Zakres części praktycznej egzaminu dyplomowego obejmuje umiejętności wykonania czynności (zabiegów) z 

zakresu podstawowych działów fizjoterapii.
3. Ocenie podlega:

a. umiejętność oceny funkcjonalnej pacjenta,
b. umiejętność zaplanowania usprawniania fizjoterapeutycznego,
c. umiejętność zastosowania i wykonania zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii lub masażu 

zgodnie z jednostką chorobową.
4. W kryteriach oceny egzaminu uwzględnia się:

a. przygotowanie teoretyczne do wykonywania zadań,
b. poziom merytoryczny wykonania zadań,
c. samodzielność wykonania zadań,
d. umiejętność określenie programu fizjoterapeutycznego i sformułowania zaleceń co do dalszego 

postępowania fizjoterapeutycznego,
e. bezpieczeństwo pacjenta i własne.

§8.

1. Egzamin dyplomowy -  część praktyczna jest przeprowadzany w pracowniach: fizykoterapii i masażu, 
kinezyterapii.

2. W dniu egzaminu studenta obowiązuje medyczna odzież ochronna.
3. Na początku egzaminu student losuje zadanie egzaminacyjne (przypadek pacjenta) w celu kompleksowego opracowania 

jednostki chorobowej i sposobu leczenia fizjoterapeutycznego, uwzględniając kinezyterapię, fizykoterapię i masaż.
4. Część praktyczna egzaminu obejmuje:

a. wywiad i ocenę funkcjonalną pacjenta,
b. zaplanowanie usprawniania fizjoterapeutycznego oraz zastosowanie i wykonanie zabiegów z 

zakresu kinezyterapii, fizykoterapii lub masażu,
c. złożenie sprawozdania ustnego i opracowanie dokumentacji w formie wypełnionej karty części 

praktycznej egzaminu dyplomowego (załącznik nr 8) .
5. W czasie egzaminu dyplomowego zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, 

nośników danych czy pomocy innych osób.



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

7. Kwestie sporne między egzaminatorami a studentem rozstrzyga przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
8. 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:
a. arkusz obserwacji i oceny indywidualnej zadania egzaminacyjnego, którego wzór określa załącznik 

nr 9,
b. protokół egzaminu dyplomowego- część praktyczna, którego wzór określa załącznik nr 10,
c. protokół zbiorczy z części praktycznej egzaminu dyplomowego, którego wzór określa załącznik nr 

11.

2. Ocena części praktycznej egzaminu dyplomowego wyrażona jest w punktach. Maksymalna liczba punktów 
wynosi 100.

3. Przeliczenie punktów uzyskanych w czasie egzaminu praktycznego na oceny odbywa się wg następującej 
skali:

Liczba punktów Ocena

100-91 bardzo dobry (5,0)
90-81 dobry plus (4,5)
80-71 dobry (4,0)coIo

dostateczny plus (3,5)
60-51 dostateczny (3,0)
5 0 - 0 niedostateczny (2,0)

4. Część praktyczną egzaminu dyplomowego uznaje się za zaliczoną, jeżeli w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego student uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.

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

V. Egzamin dyplomowy -  część teoretyczna 

§ 10.
1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego powinna się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 

przeprowadzenia części praktycznej.
2. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego 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. Część teoretyczną egzaminu dyplomowego 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. Przebieg i wynik części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz podsumowanie całego egzaminu 
dyplomowego komisja odnotowuje w protokole egzaminu dyplomowego stanowiącym załącznik nr 12, w 
którym poza ostatecznym wynikiem egzaminu dyplomowego komisja ustala:
1) końcową ocenę egzaminu dyplomowego,
2) ostateczny wynik studiów, zgodnie z § 48 ust. 3 regulaminu studiów,
3) wynik studiów wyrównany do pełnej oceny, który jest wpisywany na dyplom, zgodnie z § 48 ust. 4 

regulaminu studiów.
5. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji ogłasza jego wynik.

VI. Postanowienia końcowe 

§ 11.
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 § 43 ust. 3 regulaminu 
studiów. Tak obliczoną ocenę wpisuje się do dokumentacji egzaminacyjnej.

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 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 13.



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

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

§13.
Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej ocen z modułów/przedmiotów nie bierze się pod uwagę zajęć zaliczanych
bez oceny („zal”).

§14.
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.

§ 15.

Traci moc zarządzenie nr 16/18 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych na kierunku
Fizjoterapia -  studia pierwszego stopnia.

§ 16.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

REKTOR

prof. drhab. inż. Rys Pisarski



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
im. WITELONA w LEGNICY

PRACA
DYPLOMOWA



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY

Wydział 
Kierunek........

IMIĘ NAZWISKO

Tytuł pracy

Praca dyplomowa licencjacka 
napisana pod kierunkiem

Legnica rok



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że:
3) pracę niniejszą przygotowałem(am) samodzielnie; wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania 

pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi 
odsyłaczami; praca ta nie była w całości ani w części przez nikogo przedkładana do żadnej oceny i nie 
była publikowana;

4) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udostępnianie mojej pracy dyplomowej.

Data

imię i nazwisko

Stwierdzam autentyczność podpisu

(podpis pracownika i pieczątka Wydziału)

niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20/19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

(imię i nazwisko studenta)

(pieczątka Wydziału) (numer albumu)

OŚWIADCZENIE
studenta o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawioną wersją papierową 

Oświadczam, że przedkładana na nośniku elektronicznym praca dyplomowa licencjacka pt...................................

Zawiera te same treści, co oceniana przez promotora wersja papierowa pracy.

Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z procedurą dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac 
dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

Legnica, dnia........................ r. .....................................................
(podpis studenta)

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ

Oświadczam, że przedkładana przez studenta ....................................................
praca dyplomowa pt........................................................................................................

została przeze mnie zaakceptowana i 
(JSA) oraz procedurze dyplomowania.

może zostać poddana kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Legnica, dnia......................... r.
(podpis promotora)



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

Ocena pracy dyplomowej promotora
Egzamin dyplomowy w dniu...............

Temat pracy...........................

Imię i nazwisko studenta.........
Promotor................................
Wydział...................................
Kierunek.................................

................................................................................. Nr albumu .............................

1.Merytoryczna ocena pracy ...

2. Ocena formalnej strony pracy (konstrukcja, kompletność, poprawność języka, zamieszczone spisy, odsyłacze
itp.).........................................................................................................................................................................

3. Inne uwagi

4. Ocena pracy .....................................................................................................................................................

data podpis promotora



Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 20/19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

Legnica, dnia

Pan / Pani

Proszę Pana/Panią o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta/studentki

Egzamin dyplomowy w dniu

Dziekan Wydziału

Tytuł pracy.....

Imię i nazwisko
Nr albumu .....
Wydział..........
Kierunek.........

Ocena recenzenta pracy dyplomowej

Promotor

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule

2. Merytoryczna ocena pracy

3. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu

8. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.

5. Ocena formalnej strony pracy (konstrukcja, kompletność, poprawność języka, zamieszczone spisy, odsyłacze 
itp.)........................................................................................................................................................................

6. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)

7. Pracę oceniono jako

data podpis recenzenta



Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

(pieczątka Wydziału) Legnica, dnia

Potwierdzenie znajomości zasad 
przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zarządzeniem rektora w sprawie regulaminu pracy 
dyplomowej i egzaminu dyplomowego dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia

Lp. Nazwisko i imię studenta Czytelny podpis studenta Data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.



Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 20/19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

KARTA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Imię i nazwisko studenta.........................................................................................Nr albumu

Karta oceny wstępnej pacjenta 

Badanie podmiotowe

Dane osobowe pacjenta:

Inicjały pacjenta:........................................................

Wiek.............. Płeć K/M

Zawód (charakter wykonywanej pracy).....................................................

Rozpoznanie zasadnicze:

Choroby współistniejące:

Przyjmowane leki:

Przebyte operacje:

Wypadki TAK/NIE (kiedy, rodzaj)

Urazy TAK/NIE (kiedy, rodzaj)

Badania obrazowe (RTG, TK, MRI, USG)



1

Badanie przedmiotowe

Ocena nawykowej postawy ciała (siedząca i stojąca): 
prawidłowa / nieznaczne zaburzenia / znaczne zaburzenia

Ocena równowagi 

Ocena chodu

Ocena zaburzeń pacjenta na poziomie aktywności dnia codziennego (zdanie pacjenta)

Ocena dolegliwości bólowych (topografia i charakterystyka) 

TŁO BÓLOWE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

brak ból najsilniejszy
bólu umiarkowany wyobrażalny ból

Badanie optyczne



2

PRZYCZYNA PROBLEMU TERAPEUTYCZNEGO

CEL FIZJOTERAPII BLI2SZY I DAI S 7 Y

ZALECANE FORMY USPRAWNIANIA (rodzaj obiegu / naramatry)



3
Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 20/19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

Legnica, dn.

Arkusz obserwacji i oceny indywidualnej zadania egzaminacyjnego 
dla studentów kierunku Fizjoterapia

Nazwisko i imię studenta 
Nr albumu.......................

Lp. Kryteria oceny Obowiązująca 
skala punktowa

Liczba
uzyskanych
punktów

Uwagi

1. Ocena funkcjonalna pacjenta:
- badanie podmiotowe
- badanie przedmiotowe
- poprawność dokumentowania procesu 
usprawniania

0 - 15

2. Umiejętność sformułowania przyczyny problemu 
terapeutycznego oraz sformułowania celów 
bliższych i dalszych w terapii (planowanie 
czynności fizjoterapeutycznych)

0 -10

3. Umiejętność doboru odpowiedni ego sprzęt do 
wykonywania czynności fizjoterapeutycznych 0 -5

4. Wykonanie zadania fizjoterapeutycznego zgodnie 
ze standardami z zakresu masażu 0-15

5. Wykonanie zadania fizjoterapeutycznego zgodnie 
ze standardami z zakresu kinezyterapii 0 -15

6. Wykonanie zadania fizjoterapeutycznego zgodnie 
ze standardami z zakresu fizykoterapii 0 -15

7. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania czynności 
fizjoterapeutycznych

0 -5

8.
Samodzielność w podejmowaniu decyzji, sprawność 
działania i świadomość konsekwencji 0 -10

9.
Komunikowanie się z pacjentem 0 -5

10. Samoocena własnego działania
0 -5

Uzyskane punkty 0-100

Ocena

Przeliczeni punktów uzyskanych w czasie egzaminu praktycznego na oceny odbywa się wg następującej skali:

100-91 punktów 
90 -  81 punktów 
80 - 71 punktów 
70 -  61 punktów 
60 -  51 punktów 
50 punktów i mniej

bardzo dobry 
dobry plus 
dobry
dostateczny plus
dostateczny
niedostateczny

Komisja egzaminacyjna

Przewodniczący
Członkowie

Podpisy



Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 20/19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
dla studentów kierunku Fizjoterapia 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
z dnia............................r.

Komisja Egzaminacyjna w składzie:
Przewodniczący ..........................
Członkowie .............................

przeprowadziła w dniu.................................egzamin praktyczny w ramach egzaminu dyplomowego,

studenta kierunku.....................................................................................................................................

Pan/Pani............................................................................................................ nr albumu.....................

Nr zadania

Uzyskane punkty ......................................................................................................................................

Ocena........................................................................................................................................................

Uwagi..........................................................................................................................................................

Komisji Egzaminacyjna stwierdza, że Pan/Pani.........................................................................................
(nazwisko i imię studenta)

zdał/a część praktyczną egzaminu dyplomowego z oceną..................................................................... /

nie zdał/a części praktycznej egzaminu dyplomowego*

podpisy Komisji Egzaminacyjnej

Przewodniczący ..................................................

Członkowie ..................................................

niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

(pieczątka Wydziału)

PROTOKÓŁ ZBIORCZY 

z egzaminu dyplomowego -  część praktyczna 

studentów kierunku Fizjoterapia 

przeprowadzonego w dn iu ...........................

4. Do egzaminu przystąpiło.....................................................................................................studentów.
5. Egzamin zdało.....................................................................................................................studentów.
6. Egzaminu nie zdało.............................................................................................................studentów.

Lp. Nazwisko i imiona Nr albumu Ocena

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uwagi Komisji

Komisja Egzaminacyjna podpisy

Przewodniczący ....................................................................................  ............

Członkowie



(pieczątka WydziałuJ

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 20 /19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

z dnia .......................................20.........r.

Pan/Pani .........................................................................................  imię o jca..................
urodzony/a dnia................................19............r. w ............................................................

student /-ka kierunku...........................................................................................................
rok immatrykulacji..................................................... nr albumu...........................................
tytuł pracy dyplomowej:.......................................................................................................
zdawał część teoretyczną egzaminu dyplomowego w dniu................................20......... r.
przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący: .......................................................................................
Członkowie: .......................................................................................

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

I. Prezentacja tez pracy dyplomowej

II. Treść pytań:

1.

2 .

3.

Uzyskana ocena

Ocena egzaminu dyplomowego -  część teoretyczna 

Komisji Egzaminacyjna stwierdza, że Pan/Pani ................

zdał/a część teoretyczną egzaminu dyplomowego na ocenę 
nie zdał/a części teoretycznej egzaminu dyplomowego*

(nazwisko i imię studenta)

V

niepotrzebne skreślić 1



WYNIK EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w okresie studiów..................
ocenę pracy dyplomowej ..........................................................................
ocenę części praktycznej egzaminu dyplomowego ..................................
i ocenę części teoretycznej egzaminu dyplomowego ...............................
Komisja jednogłośnie -  większością głosów*) uznaje, że

Pan/Pani ...................................................................................................
złożył/-a/ egzamin dyplomowy, uzyskując wynik......................................
i ostateczny wynik studiów.......................................................................
i na tej podstawie postanawia nadać tytuł zawodowy................................
z wynikiem studiów wpisanym na dyplom (wyrównanym do pełnej oceny)

podpisy Komisji Egzaminacyjnej:

Przewodniczący

Członkowie

2



Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 20/19 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18
lutego 2019 r.

Pan/i

ZESTAWIENIE
obrazujące przebieg studiów studenta

Nr albumu

Lp. Treść Średnia Ocena końcowa

1. Oceny uzyskane w czasie studiów x 0,6

2. Ocena pracy dyplomowej x 0,2

3. Egzamin dyplomowy x 0,2

4. Ostateczny wynik studiów X

5. Wynik studiów wpisany na dyplom* X

* Wyrównany zgodnie z zasadą: 
do 3,24 -  dostateczny (3)
3.25 -  3,74 -  dostateczny plus (3,5) 
3,75-4,24-dobry (4,0)
4.25 - 4,74 -  dobry plus (4,5) 
od 4,75 -  bardzo dobry (5)

podpisy Komisji Egzaminacyjnej

Przewodniczący

Członkowie

Legnica, dnia

Sporządził:


