REGULAMIN PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO
CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ
dla studiów pierwszego stopnia stacjonarnych

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 o zawodach pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, Poz.1039
z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,
pielęgniarstwa i położnictwa Dz. U. poz. 631).

Postanowienia ogólne:
§1
Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych
zdobytych w całym okresie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
§2
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk
zawodowych oraz zdanie egzaminów objętych programem kształcenia i złożenie pracy dyplomowej.
§3
1. Egzamin składają studenci kończący naukę na studiach pierwszego stopnia.
2. Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Dziekana WNoZ w porozumieniu
z Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.

§4

1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie:
a. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego,
b. Członkowie – nauczyciele akademiccy posiadający kierunkowe wykształcenie zawodowe.
2. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej, w którym
prowadzony jest egzamin, pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka naczelna.
3. Skład komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.

§5
Przewodniczących komisji i członków powołuje Dziekan.
§6
1. Przewodniczący komisji:
a. Zatwierdza zadania egzaminacyjne do części teoretycznej i praktycznej egzaminu.
b. Jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu.
c. Rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu.
d. Ogłasza wyniki egzaminu.
2. Członkowie:
a. Przygotowują zadania egzaminacyjne do części praktycznej i teoretycznej egzaminu oraz
składają je do banku zadań.
b. Oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiedzy, umiejętności praktycznych
i kompetencji społecznych zdającego posługując się ustalonymi kryteriami oceny efektów
kształcenia.

§7

1.Egzamin dyplomowy składa się z :
a. części teoretycznej - egzamin pisemny,
b. części praktycznej - sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem,
c. obrony pracy licencjackiej (zasady określone w regulaminie studiów Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).
2. Części teoretyczna i praktyczna egzaminu nie mogą odbywać się w jednym dniu.
3. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się w zakładach opieki zdrowotnej, w których studenci
odbywali zajęcia praktyczne.

§8
1. Część teoretyczna egzaminu polega na udzielaniu przez studenta odpowiedzi na 100 pytań,
obejmujących wiedzę zdobytą w całym okresie studiów, wg poziomu taksonomii do zadań
testowych Blooma: I poziom – 30%, II poziom- 40%, III – 30%.
2. W czasie egzaminu pisemnego na sali przebywają studenci oraz członkowie komisji.
3. Wyniki z części teoretycznej egzaminu, członkowie komisji dokumentują w protokole
indywidualnym studenta stanowiącym załącznik do dokumentacji egzaminu.
4. Zdający są informowani o wynikach z części teoretycznej egzaminu po zakończeniu części
teoretycznej i praktycznej egzaminu.
§9
1. Część praktyczna egzaminu polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności praktycznych
nabytych w całym okresie studiów.
2. Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez
Dziekana.
3. Równolegle pracują komisje w oddziałach: wewnętrznych, chirurgicznych i pediatrycznych.
4. Cześć praktyczną egzaminu w jednym oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż
6 studentów.

5. W dniu poprzedzającym część praktyczną egzaminu studenci losują w obecności komisji kartę
z nazwą oddziału, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu oraz datą egzaminu.
6. Karty do losowania z nazwą oddziału powinny być oznaczone pieczątką uczelni.
7. Liczba przygotowanych kart do losowania z nazwą oddziału powinna być równa liczbie
zdających.
8. Nazwę oddziału wylosowanego przez zdającego wpisuje się do arkusza zawierającego listę
zdających.
9. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
z wylosowaną kartą z nazwą oddziału i aktualną książeczką zdrowia.
10. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodnie z regulaminem oraz identyfikator.
11. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów BHP,
profilaktyki zakażeń szpitalnych.
12. Część praktyczna egzaminu trwa 315 minut ( 7 godzin dydaktycznych).
13. W czasie egzaminu student ma prawo do 30 minutowej przerwy na posiłek.
14. Przerwa na posiłek powinna odbywać się w obecności członków komisji, w warunkach
uniemożliwiających korzystanie przez zdających z pomocy dydaktycznych nie przewidzianych
w regulaminie egzaminu.
15. Student podczas egzaminu nie może opuszczać samowolnie oddziału.
16. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem,
zdającemu towarzyszy członek komisji.
17. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym,
do rozwiązania zadania egzaminacyjnego.
18. W czasie części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przy rozwiązywaniu
zadań z pomocy innych osób oraz innych źródeł, poza wymienionymi w pkt.17.
19. Zadania egzaminacyjne student losuje w dniu egzaminu na oddziale, w którym zdaje egzamin.
20. Zadanie egzaminacyjne przygotowuje komisja egzaminacyjna na danym oddziale.

21. Zadanie egzaminacyjne w części praktycznej powinno zawierać:
a. inicjały pacjenta i wiek, rozpoznanie lekarskie, numer sali, nazwę oddziału,
b. dokumentację procesu pielęgnowania opatrzoną pieczątką Uczelni,
c. pisemną zgodę pacjenta na uczestniczenie w egzaminie.
22. Zadanie egzaminacyjne polega na:
a. sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem,
b. złożeniu sprawozdania z opieki nad pacjentem (ustnego i pisemnego) w dokumentacji
procesu pielęgnowania w czasie ostatniej godziny trwania egzaminu.
23. Zadanie egzaminacyjne powinno być opatrzone pieczęcią Wydziału.
24. W części praktycznej egzaminu student sprawuje opiekę nad jednym pacjentem.
25. Zaliczenie części praktycznej egzaminu odbywa się przez komisję wg. kryteriów oceny części
praktycznej egzaminu, stanowiących załącznik do dokumentacji egzaminu.
26. Student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem egzaminu.
27. Członkowie komisji egzaminacyjnej gromadzą informację o zdających w arkuszu przebiegu
egzaminu, który stanowi załącznik do dokumentacji egzaminu.
28. Jeden członek komisji może mieć pod opieką maksymalnie 2 zdających studentów.
29. Zdający są informowani o wynikach z części praktycznej egzaminu po zakończeniu części
teoretycznej i praktycznej egzaminu.
30. Jeżeli student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta jest to równoznaczne
z nie zdaniem części praktycznej egzaminu (zdarzenie należy opisać w dokumentacji egzaminu).
31. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół wg wzoru stanowiącego
załącznik do dokumentacji egzaminu.
32. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie z procesu pielęgnowania, arkusze przebiegu
egzaminu oraz treść zadania egzaminacyjnego.

§ 10
1. Ocena z części teoretycznej i praktycznej egzaminu wyrażona jest w punktach.
2. Maksymalna liczba punktów zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do regulaminu wynosi:
z części teoretycznej 50 pkt i z części praktycznej 50 pkt.
3. Przeliczanie punktów na ocenę z części teoretycznej i praktycznej odbywa się po zsumowaniu
punktów za obie części egzaminu.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką student może uzyskać z części teoretycznej i praktycznej
egzaminu wynosi 100 pkt.
5. Minimalna liczba punktów, potwierdzająca zdanie egzaminu wynosi: z części teoretycznej
30 pkt. i z części praktycznej 30 pkt.
6. Przeliczanie łącznych punktów z części teoretycznej i z części praktycznej uzyskanych
na egzaminie na oceny odbywa się wg następującej skali:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE
PUNKTACJA
OCENA
93-100
bardzo dobry
84-92
ponad dobry
77-83
dobry
71-76
dość dobry
60-70
dostateczny
59 i mniej
niedostateczny

7. Student zdał egzamin dyplomowy, jeżeli w toku postępowania egzaminacyjnego uzyskał
co najmniej oceny dostateczne z części teoretycznej i praktycznej egzaminu oraz z obrony pracy
licencjackiej.
§ 11
Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do części teoretycznej i/lub praktycznej egzaminu
dyplomowego, nie zdał egzaminu w pierwszym terminie, może przystąpić do egzaminu w trybie
zgodnym z odrębnymi przepisami określonymi w regulaminie studiów Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

§ 12

Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych odrębnymi
przepisami.
§13
Od oceny części teoretycznej i praktycznej egzaminu dyplomowego ustalonej zgodnie z przepisami
niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między studentem a komisją
wynikające ze stosowania przepisów regulaminu rozstrzyga Dziekan.

§14
Dokumentacja egzaminu dyplomowego:
Dokumentacja egzaminu z części teoretycznej:
1. Lista studentów zakwalifikowanych do egzaminu dyplomowego.
2. Protokół indywidualny egzaminu z części teoretycznej.
3. Protokół zbiorczy egzaminu z części teoretycznej.
Dokumentacja egzaminu z części praktycznej:
1. Lista studentów przystępujących do egzaminu z części praktycznej.
2. Karty do losowania z nazwą oddziału.
3. Protokół z przeprowadzonego losowania.
4. Karta z zadaniem egzaminacyjnym.
5. Dokumentacja procesu pielęgnowania:


pielęgniarstwo pediatryczne,



pielęgniarstwo internistyczne,



pielęgniarstwo chirurgiczne.

6. Indywidualna karta oceny przez członka komisji części praktycznej.
7. Indywidualna karta oceny przez komisję części praktycznej.
8. Protokół zbiorczy egzaminu z części praktycznej.

Dokumentacja zbiorcza:
1. Indywidualna karta oceny części teoretycznej i praktycznej egzaminu dyplomowego.
2. Protokół zbiorczy oceny części praktycznej i teoretycznej egzaminu dyplomowego.

§ 15

Regulamin został zatwierdzony w dniu: ....................................……………..................................

