HARMONOGRAM ORGANIZACYJNY EGZAMINU DYPLOMOWEGO
CZĘŚCI TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ

INFORMACJA DLA STUDENTÓW
Kierunek Pielęgniarstwo, Studia Pierwszego Stopnia, Stacjonarne
Egzamin Dyplomowy - część teoretyczna
w dniu 29.06. 2020
w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (CITK)
przy ulicy Parkowej 2
1.

Egzamin odbywa się w DWÓCH TURACH:
I. Tura rozpoczyna się o godz. 9.00 - pierwsze 52 osoby z listy studentów
zakwalifikowanych do egzaminu dyplomowego (lista będzie dostępna w zakładce
Egzamin Zawodowy na stronie internetowej WNoZ).
II. Tura rozpoczyna się o godz. 12.00 – kolejne osoby z listy studentów
zakwalifikowanych do egzaminu.

2.

Studenci zgłaszają się na pól godziny przed egzaminem i postępują zgodnie
z regulaminem CITK (w załączeniu).

_______________________________________________________________________

Egzamin Dyplomowy - część praktyczna (OSCE)
w dniach 30.06. - 2.07. 2020
w Centrum Symulacji Medycznej (CSM)
przy ulicy Rokietnickiej 7

1.

Studenci zgłaszają się do CSM w grupach 6 osobowych (zgodnie z poniższym rozkładem), co
godzinę w liczbie 36 w pierwszym dniu, tj. 30. 06., drugim dniu tj. 01.07, natomiast w trzecim dniu
egzaminu tj. 02.07. pozostali studenci według listy osób zakwalifikowanych do egzaminu
dyplomowego (lista będzie dostępna w zakładce Egzamin Zawodowy na stronie internetowej
WNoZ).

ROZKŁAD GODZINOWY ROZPOCZĘCIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Czas spotkania Start Egzaminu
2 piętro CSM
piętro 4
Grupa 1 (6 studentów)
08:45
09:00

2.

Grupa 2 (6 studentów)

09:55

10:10

Grupa 3 (6 studentów)

11:05

11:20

Grupa 4 (6 studentów)

12:15

12:30

Grupa 5 (6 studentów)

13:35

13:50

Grupa 6 (6 studentów)

14:45

15:00

Pierwsza 6. osobowa grupa studentów pojawia się w CSM w każdym dniu o godz. 8:30
i udaje się do szatni na POZIOM (-1.). Tam zdający przebierają się w strój medyczny, następnie na
15 min. przed godziną egzaminu udają się na PIĘTRO 2. /POZIOM 2. (hol przy klatce schodowej),
gdzie przy stoliku w obecności Członka Komisji każdy student losuje dziedzinę pielęgniarstwa
i otrzymuje kopertę z zadaniami egzaminacyjnymi. Kopertę otwiera dopiero przed Salą Wysokiej
Wierności (SWW). Następnie student przypina sobie do stroju w miejscu widocznym dla Komisji
plakietkę z wylosowaną dziedziną pielęgniarstwa.

3.

Po zakończeniu losowania dziedzin pielęgniarstwa Członek Komisji Egzaminacyjnej kieruje grupę 6
studentów

do Członka Komisji Sali Niskiej Wierności (SNW) na PIĘTRO 4. /POZIOM 4.

(cała grupa studentów tj. 6 osób powinna być gotowa na 5 min. przed egzaminem na SNW)

4.

Drzwi każdej SNW są opisane w następujący sposób:
•

PROCEDURA NR 1

•

PROCEDURA NR 2

•

PROCEDURA NR 3

•

PROCEDURA NR 4

•

PROCEDURA NR 5

•

PROCEDURA NR 6

Za organizację egzaminu na PIĘTRZE 4. / POZIOMIE 4. odpowiada Członek Komisji SNW.
Na każdej z sześciu SNW student przebywa do 8 minut.
Po 48 min. grupa 6 osobowa studentów jest kierowana na PIĘTRO 2. /POZIOM 2. do SWW.
5.

Na PIĘTRZE 2. /POZIOMIE 2. studenci są kierowani do SWW, zgodnie z wylosowaną dziedziną
pielęgniarstwa. Sale Wysokiej Wierności (SWW) są oznaczone zgodnie z kodami (nazwą dziedziny
pielęgniarstwa i przypisanymi literami alfabetu) takimi jakie studenci mają na plakietkach
i kopertach , które otrzymali podczas losowania, odpowiednio:

6.

•

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE „A”

•

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE „B”

•

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE „C”

•

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE „D”

•

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE „E”

•

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE „F”

Każdy z 6. studentów rozpoczyna drugą część egzaminu w obszarze SWW, zaczynając od otwarcia
koperty z zadaniami. W czasie nie dłuższym niż 10 minut zapoznaje się z materiałami z koperty oraz
dokumentacją pacjenta, która znajduje na stoliku ustawionym przed wejściem do sali SWW. Po
zapoznaniu się z dokumentacją student sygnalizuje, że jest gotowy do wejścia do sali SWW, gdzie
znajduje się pacjent. W sali student realizuje zadania, opiekując się pacjentem do 30 minut, po
czym opuszcza salę SWW i w ciągu 5 minut uzupełnia dokumentację (poza SWW). Podczas
następnych 5 minut student zdaje raport Komisji z przebiegu opieki nad pacjentem.

7.

W obszarze SWW egzamin trwa do 50 minut. Po tym czasie student jest zobowiązany do udania
się do szatni na POZIOM -1, przebrania się i opuszczenia CSM.

Komisja Egzaminacyjna
Kierunek Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu, UMP

