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Regulamin egzaminu dyplomowego
Studia niestacjonarne I stopnia
I.

Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. uczelnia – Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu,
2. egzamin zawodowy – egzamin teoretyczny i praktyczny, do którego student przystępuje po
uzyskaniu absolutorium (tj. po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przewidzianych programem studiów
przedmiotów i praktyk), stanowiący podstawę uzyskania dyplomu ukończenia wyższych studiów
zawodowych (I stopnia),
3. absolwent – osoba, która po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem
studiów, zdała egzamin zawodowy, obroniła pracę dyplomową i uzyskała tytuł zawodowy licencjata
pielęgniarstwa.
4. komisja egzaminacyjna – komisja składająca się z nauczycieli akademickich zatrudnionych w
jednostce organizacyjnej Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu - powołana przez
Dziekana w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

II.

Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo pomostowe kończą się egzaminem dyplomowym zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków
prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły
liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i
położnej (Dz. U. z 2012r , poz. 770).
II.1.Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz tytułu zawodowego licencjata
pielęgniarstwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie
studiów i zdanie egzaminu dyplomowego oraz niezaleganie wobec uczelni z jakimikolwiek opłatami
wynikającymi z odrębnych przepisów lub umów jakie student zawarł z Uczelnią w związku ze studiowaniem.
II.2.Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie posiadania przez studenta kompetencji w
zakresie wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych w zakresie określonym programem kształcenia na
kierunku Pielęgniarstwo pomostowe oraz samodzielnego i bezpiecznego wykonywania funkcji zawodowych
pielęgniarki/pielęgniarza.
II.3.Egzamin dyplomowy składa się z zawodowego egzaminu dyplomowego (w dwóch etapach) i
obrony pracy licencjackiej.
II.4.Pierwszym etapem egzaminu zawodowego jest testowy egzamin teoretyczny odbywający się w
salach Uczelni we Wrocławiu.
II.5.Drugim etapem egzaminu zawodowego jest egzamin praktyczny odbywający się w salach na terenie
Uczelni we Wrocławiu.
II.6.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej
(3,0) z egzaminu dyplomowego teoretycznego.
II.7. Trzecim etapem egzaminu po złożeniu pracy dyplomowej, jest obrona pracy dyplomowej.
II.8.Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest:
- uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów i uzyskanie
obowiązujących zaliczeń oraz zaliczenie praktyk zawodowych),
- zdanie zawodowego egzaminu dyplomowego
- uzyskanie dopuszczenia pracy do obrony po przeprowadzeniu procedury sprawdzania jej w
systemie antyplagiatowym,
- uzyskanie od promotora i recenzenta pozytywnej oceny z pracy dyplomowej,
- złożenie zatwierdzonej przez promotora pracy dyplomowej w określonym przez Dziekana terminie
nie później niż 4 tygodnie przed planowaną obroną.
II.9.Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej nauczanie na
studiach licencjackich.
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III.EGZAMIN TEORETYCZNY
III.1. Egzamin teoretyczny składa się z 100 pytań i obejmuje wiedzę z przedmiotów objętych programem
nauczania, po 10 pytań z zakresu przedmiotów: Podstawy pielęgniarstwa, Badania fizykalne, Pielęgniarstwo
internistyczne, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Podstawowa opieka zdrowotna
oraz 40 pytań łącznie z zakresu: Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze, Rehabilitacja i pielęgnowanie
niepełnosprawnych, Pielęgniarstwo geriatryczne, Pielęgniarstwo psychiatryczne, Pielęgniarstwo w
zagrożeniu życia, Opieka paliatywna, Promocja zdrowia. Liczba pytań z przedmiotu wynika z ilości godzin
przeznaczonych na ten przedmiot w planie kształcenia.
III.2. Egzamin ma charakter testu zamkniętego i trwa 150 min.
III.3. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt.
III.4. Ustala się następującą skalę przeliczenia punktów uzyskanych na egzaminie na ocenę z egzaminu
teoretycznego:
Liczba punktów
Ocena
0 – 60
niedostateczna(2,0)
61 - 68
dostateczna(3,0)
69 – 78
dość dobry(3,5)
79 – 88
dobry(4,0)
89 – 94
ponad dobry(4,5)
95 – 100
bardzo dobry(5,0)
III. 5.Wynik egzaminu ogłasza się następnego dnia przez wywieszenie listy z numerem albumu.
III. 6. Z przebiegu teoretycznego egzaminu zawodowego sporządza się protokół (Zał. nr.1 i 1A)
III. 7. Wynik egzaminu teoretycznego wpisuje do indeksu Przewodniczący Komisji.
III. 8. Wynik egzaminu teoretycznego wpisuje się do suplementu załączonego do dyplomu ukończenia
studiów.
III.9. Student, którzy nie zgłosił się na egzamin teoretyczny lub otrzymał ocenę negatywną z tego egzaminu,
jest niedopuszczony do egzaminu praktycznego i może przystąpić do egzaminu teoretycznego
poprawkowego w sesji poprawkowej( wrzesień).
III.10.Studenci na egzamin teoretyczny i praktyczny zgłaszają się z dowodem osobistym lub innym
dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
III.11.W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł jak
również opuszczanie sali w czasie trwania egzaminu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania
przez zdającego z materiałów wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z innymi
studentami, czy wykorzystywania urządzeń do komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i
innych środków łączności student zostaje wykluczony z egzaminu. Do ponownego egzaminu student może
przystąpić w II terminie.

IV.EGZAMIN PRAKTYCZNY
IV.1.Egzamin dyplomowy praktyczny jest sprawdzianem przygotowania do pełnienia funkcji zawodowych
pielęgniarki.
IV.2. Egzamin praktyczny obejmuje prezentację umiejętności praktycznych dostosowanych do konkretnych
stanów klinicznych na podstawie scenariuszy symulacyjnych (obowiązują standardy dla pielęgniarstwa z
poszczególnych dziedzin klinicznych).
IV.3.Do egzaminu praktycznego przystępują studenci, którzy uzyskali ocenę pozytywną z egzaminu
teoretycznego(3,0).
IV.4. Studenci losują oddział, w ramach którego rozwiązywać będą zadanie egzaminacyjne na trzy dni przed
egzaminem praktycznym.
IV.5. Losowanie oddziałów przygotowują egzaminatorzy wskazani przez Przewodniczącego Komisji.
IV.6. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez dziekana wydziału na jeden miesiąc
przed egzaminem w składzie: przewodniczący, dwóch egzaminatorów.
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IV.7. Komisja Egzaminacyjna ustala: miejsce egzaminu, zadania egzaminacyjne, oceny wykonanych przez
studentów zadań egzaminacyjnych i sporządza dokumentację egzaminu.
IV.8. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zatwierdza zadania egzaminacyjne, odpowiada za prawidłowy
przebieg egzaminu, rozstrzyga kwestie sporne, ogłasza wyniki egzaminu i przekazuje dokumentację z
egzaminu dziekanowi.
IV.9. Stanowiska egzaminacyjne i materiały przygotowują członkowie Komisji.
IV.10.Egzamin praktyczny trwa 4 godziny zegarowe.
IV.11. Każdy student rozwiązuje jedno zadanie egzaminacyjne (studium pacjenta: dziecko/dorosły leczony
chirurgicznie; dziecko/dorosły leczony zachowawczo).
IV.12. Struktura zadania egzaminacyjnego typu studium przypadku: zadanie zawiera; instrukcję dla
zdającego, opis przypadku- objętość nie powinna przekraczać 1,0 strony znormalizowanego maszynopisu,
polecenie dla zdającego, kryteria odpowiedzi.
IV. 13. Przewodniczący zapewnia studentom warunki do samodzielnej pracy.
IV. 14. Studentowi wydaje się wyliczoną ilość opieczętowanych arkuszy papieru.
IV. 15. Przed wyjściem z sali egzaminacyjnej piszący oddaje wszystkie arkusze przewodniczącemu zespołu,
który zaznacza w pracy czas wyjścia i powrotu studenta.
IV. 16. Egzaminatorzy poprawiają prace w czasie uzgodnionym z przewodniczącym komisji.
IV. 17. Ustala się następujące kryteria i skalę przeliczania punktów uzyskanych na egzaminie na ocenę z
egzaminu praktycznego:
L.p Kryteria oceny

Skala punktowa

1.

0-5

2.
3.
4.
5.
6.

Zgodność wyłonionych problemów z
rozpoznaniem i opisem przypadku
Określenie celowości działania
Ustalenie czynności pielęgniarskich i ich
zgodność z celem
Uzasadnienie celowości planowanych
działań
Określenie mierników realizacji celów
Ustalenie hierarchii problemów
występujących u pacjenta

Uzyskana liczba
punktów

Uwagi

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Liczba punktów/%
Poniżej 19
19 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 30

Ocena
Niedostateczna(2,0)
Dostateczna(3,0)
Dość dobry(3,5)
Dobry(4,0)
Ponad dobry(4,5)
Bardzo dobry(5,0)

IV.18. Z przebiegu dyplomowego egzaminu praktycznego Komisja sporządza protokół, który podpisują
wszyscy członkowie Komisji (Zał. Nr 2 i 2A).
IV.19. Wyniki z egzaminu praktycznego Komisja ogłasza wciągu 2 dni od ukończenia egzaminu przez
wywieszenie listy z numerami albumu.
IV.20.Wynik z egzaminu praktycznego wpisuje do indeksu przewodniczący Komisji.
IV.21. Wynik z egzaminu praktycznego wpisuje się do suplementu załączonego do dyplomu ukończenia
studiów.
IV.22. Wynik dyplomowego egzaminu zawodowego jest średnią arytmetyczną ocen, jakie student otrzymał
z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
IV.23. W egzaminie dyplomowym praktycznym może uczestniczyć w charakterze obserwatora interesariusz
zewnętrzny bez prawa głosu.
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V.EGZAMIN PRAKTYCZNY POPRAWKOWY
V.1. W przypadku niestawienia się studenta na egzamin praktyczny lub negatywnej oceny z tego egzaminu
dziekan wyznacza nowy termin egzaminu zgodnie z § 41 ust.5 regulaminu studiów.
V.2. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy
studentów zachowując prawo do złożenia egzaminu w ciągu dwóch lat od skreślenia. O dacie egzaminu
decyduje dziekan. Po upływie tego terminu student może przystąpić do egzaminu po powtórzeniu
ostatniego semestru.
V.3. Przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego student okazuje dowód wpłaty.

VI. PRACA DYPLOMOWA
VI.1. Jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi warunek ukończenia studiów
zawodowych.
VI.2. Praca dyplomowa musi być przygotowana ze znajomością zasad:
- prowadzenia badań i opracowywania wyników,
- całościowego opracowania problemu - praca poglądowa, kazuistyczna
- formułowania celu i założeń pracy,
- prowadzenia dyskusji,
- korzystania z piśmiennictwa naukowego,
- formułowania wniosków.
VI.3. Praca powinna mieć charakter pracy kazuistycznej/studium przypadku.
VI.4. W przypadku prac dyplomowych badawczych z udziałem pacjenta niezbędne jest uzyskanie pisemnej
opinii Komisji Bioetyki przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
VI.5. Temat pracy dyplomowej kończącej studia I stopnia jest ustalany najpóźniej przed końcem pierwszego
semestru studiów.
VI.6. Termin egzaminu dyplomowego winien być podany na początku ostatniego semestru.
VI.7. Pracę dyplomową na kierunku pielęgniarstwo pomostowe przygotowuje student pod kierunkiem
nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Może nim być wybrany
przez studenta pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej
we Wrocławiu, którego dorobek naukowy jest związany z profilem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.
VI.8. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
VI.9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje recenzent po zaakceptowaniu przez promotora pracy(zał. Nr 3 i 4 )
VI.10. Recenzentem pracy może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
VI.11. Student ma prawo zapoznać się z oceną pracy dyplomowej na 7 dni przed obroną tej pracy.
VI.12. Wobec braku postępów studenta w pisaniu pracy dyplomowej promotor ma prawo złożyć pisemną
rezygnację z pełnienia funkcji promotora. Rezygnację taką może złożyć Dziekanowi nie później niż na dwa
miesiące przed terminem złożenia pracy.
VI.13.Napisana praca powinna wskazywać na:
- opanowanie wiedzy w zakresie nauk medycznych i pielęgniarstwa oraz dyscyplin stanowiących
podzakres tej dziedziny,
- opanowanie metodologii i metodyki pracy naukowej,
- umiejętność formułowania celów badawczych, hipotez, myśli, poglądów oraz poprawnego
wnioskowania,
- znajomość zasad odwoływania się do źródeł piśmiennictwa naukowego.

VII. STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ
VII.1.Praca dyplomowa powinna zawierać:
1.Strona tytułowa
2. Strona druga –dedykacje (nie jest obowiązkowa)
3. Spis treści
4.Wstęp
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Rozdział I. Zarys anatomii i fizjologii oraz kliniczne aspekty danej opisywanej przez studenta jednostki
chorobowej
1. Zarys budowy anatomicznej
2. Zarys fizjologii
3. Epidemiologia
4. Etiologia i etiopatogeneza schorzenia
5. Diagnostyka
6. Przegląd metod leczenia
7. Powikłania
8. Psychospołeczne aspekty choroby
Rozdział II. Założenia metodologiczne pracy
1. Cel badań i problemy badawcze
2. Przedmiot badań
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4. Organizacja i przebieg badań
Rozdział III Problemy pielęgnacyjne pacjenta na podstawie studium przypadku w wybranej jednostce
chorobowej
1. Proces pielęgnowania jako metoda analizy przypadku klinicznego. Założenia teoretyczne procesu
pielęgnowania.
2. Opis przypadku
3. Diagnoza pielęgniarska i metody rozpoznawania problemów pacjenta w wybranej jednostce
chorobowej.
4. Planowanie i realizacja działań pielęgniarskich w opiece nad pacjentem w wybranej jednostce
chorobowej
5. Ocena działań pielęgniarskich w wybranej jednostce chorobowej
Rozdział IV Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i opieki w warunkach domowych
Rozdział V Dyskusja
- Zakończenie
- Streszczenie
- Piśmiennictwo
- Spis tabel
- Spis rycin
- Załączniki
VII.2.Objętość pracy nie powinna przekraczać 60 stron maszynopisu, co najmniej 15 pozycji piśmiennictwa z
ostatnich lat, w tym pozycje anglojęzyczne - zależnie od tematu pracy.
VII.3. Pracę dyplomową student składa w 3 egzemplarzach: jeden dla promotora (w wersji papierowej i
elektronicznej), jeden dla recenzenta (po uzgodnieniu w wersji papierowej lub elektronicznej) i jeden
egzemplarz archiwalny (papierowy i CD) nie później niż 4 tygodnie przed terminem zaplanowanej obrony
(§ 40 C Regulaminu Studiów)
VII.4. Egzemplarz pracy dyplomowej powinien posiadać dwie formy: papierową oraz cyfrową i spełniać
poniższe warunki:
a) forma papierowa: format A4, dwustronne drukowanie, rozmiar czcionki 12 pt., 1,5 interlinia,
czcionka
Calibri
lub
Times
New
Roman,
oprawa
cienki
karton
z wytłoczonym rodzajem pracy - dyplomowa, forma cyfrowa: nośnik optyczny CD/DVD, format pliku
– DOC., DOCX lub PDF (wyłącznie w wersji edytowanej) i TXT, płyta umieszczona w cienkiej
papierowej kopercie, której opis stanowi – imię i nazwisko autora; rodzaj pracy dyplomowej – praca
licencjacka; tytuł pracy dyplomowej. Te same informacje powinny znajdować się na samej płycie
napisane markerem przeznaczonym dla płyt CD/DVD.
VII.5. Poprawność wykonania egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej pracownik dziekanatu
sprawdza w obecności przekazującego go studenta.
VII.6. Do składanej pracy dyplomowej student ma obowiązek dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu
pracy.
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VII.7. W razie podejrzenia o popełnienie przez studenta plagiatu rektor wszczyna postępowanie,
o którym mowa w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
VII.8. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonym przez dziekana terminie zostaje skreślony z
listy studentów.
VII.9. Dziekan na uzasadniony wniosek promotora pracy lub studenta może wyrazić zgodę na przesunięcie
terminu złożenia pracy.

VIII. KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zgodność treści pracy z tematem.
Ocena układu pracy, podziału treści, kolejności rozdziałów.
Merytoryczna ocena pracy.
Charakterystyka doboru metod .
Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł.
Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze)
Możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.

IX. OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ
IX.1. Do obrony pracy dyplomowej może przystąpić student, który uzyskał pozytywne oceny od promotora
pracy i recenzenta oraz zdał zawodowy egzamin dyplomowy.
IX.2. Obrona pracy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład Komisji wchodzi:
przewodniczący komisji, promotor pracy oraz recenzent.
IX.3. W trakcie obrony student przedstawia autoreferat dotyczący swojej pracy. Członkowie komisji zadają
studentowi pytania, zgodne z tematyką pracy lub inne, które obejmują zakres realizowanych przez niego
badań. Student uzyskuje ocenę za pracę dyplomową od promotora pracy, recenzenta i za obronę pracy.
Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią z: oceny egzaminu zawodowego (teoretycznego i
praktycznego), oceny za pracę dyplomową (promotora i recenzenta) i oceny z obrony pracy.
IX.4. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się skalę ocen:
OCENA
SŁOWNIE
5,0

bardzo dobry

4,5

ponad dobry

4,0

dobry

3,5

dość dobry

3,0

dostateczny

2,0

niedostateczny

IX.5. Dokumentację przebiegu obrony pracy licencjackiej stanowi protokół z egzaminu dyplomowego,
stanowiący zał. nr 5 i 6 do niniejszego regulaminu oraz indeks studenta.
IX.6. Egzamin dyplomowy uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen, co najmniej
dostatecznej: 3,0 z obrony pracy dyplomowej i zawodowego egzaminu dyplomowego.
IX.7. W przypadku, gdy student nie obroni pracy dyplomowej w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza
studentowi drugi termin obrony. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem
jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszej obrony pracy licencjackiej.
IX.8.W przypadku, gdy student nie obroni pracy w drugim terminie Dziekan na wniosek studenta może
wydać decyzję o powtórzeniu przedmiotów wskazanych przez opiekuna pracy lub skreślić studenta z listy
studentów.

7

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 11 z dnia 10 maja 2016r.

X.UWAGI KOŃCOWE
X.1.Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej
dostatecznym (3,0).
X.2.Wprzypadku nie zdania części zawodowego egzaminu dyplomowego(teoretycznej lub praktycznej)
Dziekan wyznacza drugi ostateczny termin nie zdanej części egzaminu, który musi się odbyć nie później niż
trzy miesiące od daty pierwszego egzaminu.
X.3.Jeżeli student zdał pozytywnie część teoretyczną egzaminu, a nie zdał egzaminu praktycznego,
przystępuje w drugim terminie egzaminu tylko do części praktycznej, a wynik części teoretycznej zostaje
przepisany z pierwszego terminu.
X.4. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych z tytułem licencjata
pielęgniarstwa.
X.5. Ostateczny wynik studiów ustala Komisja Egzaminacyjna.
X.6. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
A/ średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa w § 41 ust.9 pkt.1 Regulaminu
studiów - sprawdzić
B/ ocena pracy dyplomowej
C/ocena z obrony pracy dyplomowej
D/ ocena z egzaminu dyplomowego teoretycznego
E/ ocena z egzaminu dyplomowego praktycznego
X.7. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: ½ oceny wymienionej w punkcie X.6/A, 1/8 oceny
wymienionej w punkcieX6/B , 1/8 oceny wymienionej w punkcie X6/C, 1/8 oceny wymienionej w punkcie
X6/D i 1/8 oceny wymienionej w punkcie X6/E. Do dyplomu wpisywane są oceny zgodnie z § 41ust.10 pkt.3
Regulaminu studiów
Wynik studiów obliczany jest ze wzoru:
1
/8(4A+B+C+D+E)
X.8. Komisja Egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w punkcie VI.7 o 0.5 stopnia, jeżeli
student z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów
uzyskał średnią ocen co najmniej dobrą.
X.9. Komisja otrzymuje:
a/ średnią ocen z egzaminów i ćwiczeń(ocena ze studiów)
b/indeks studenta
c/ocenę z zawodowego egzaminu dyplomowego( teoretycznego + praktycznego)
d/ ocenę pracy (promotora i recenzenta).
X.10. Komisja wpisuje do indeksu ocenę z zawodowego egzaminu dyplomowego i ocenę końcową studiów.
ZASADY WPISYWANIA OCEN:
słownie
liczbowo
do 3,25
dostateczny
3,0
≥ 3,26 – 3,74
dość dobry
3,5
≥ 3,75 – 4,24
dobry
4,0
≥ 4,25 – 4,74
ponad dobry
4,5
≥ 4,75 – 5,0
bardzo dobry
5,0
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ZAŁĄCZNIKI:
1.Regulamin studiów
2. Regulamin egzaminu dyplomowego
3. Protokół z egzaminu teoretycznego- zał.1
4. Protokół wyników z egzaminu teoretycznego - zał. 1A
5. Protokół z praktycznego egzaminu zawodowego - zał. 2.
6. Protokół wyników praktycznego egzaminu zawodowego - zał. 2A
7. Ocena pracy dyplomowej promotora -zal.3.
8. Ocena pracy dyplomowej recenzenta - zał. 4.
9. Protokół z obrony pracy dyplomowej zał.5
10. Protokół z egzaminu dyplomowego - zał.6
Niniejszy regulamin zatwierdzam dnia:
10 maja 2016r.
(pieczęć i podpis Dziekana)
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Wydział Profilaktyki i Zdrowia
kierunek: Pielęgniarstwo
Protokół Teoretycznego Egzaminu Zawodowego
przeprowadzonego w dniu.................................. w..................................................................
Skład Komisji
Przewodniczący:
.............................................
Członkowie:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Do egzaminu przystąpiło
.............
studentów
Egzamin zdało
.............
studentów
Egzaminu nie zdało
.............
studentów
uwagi: ........................................................................................................................
Podpisy członków Komisji
.............................................
.............................................
.............................................
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Załącznik Nr 1A do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
Protokół wyników teoretycznego egzaminu zawodowego
PIELĘGNIARSTWO
Data ..........................godz.............................
Lp.
Imię nazwisko studenta
Nr albumu
Liczba punktów
Ocena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Członkowie Komisji ---------------------------------------------------------------Przewodniczący
..........................................
------------------------------------------------------------------------------------------..................................................
..........................................
..........................................
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
Wydział Profilaktyki i Zdrowia
kierunek: Pielęgniarstwo
Protokół Praktycznego Egzaminu Zawodowego
przeprowadzonego w dniu.................................. w..................................................................
Skład Komisji
Przewodniczący:
.............................................
Członkowie:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Do egzaminu przystąpiło
.............
studentów
Egzamin zdało
.............
studentów
Egzaminu nie zdało
.............
studentów
uwagi: ........................................................................................................................
Podpisy członków Komisji
.............................................
.............................................
.............................................
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Załącznik Nr 2 A do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
Protokół wyników praktycznego egzaminu zawodowego
PIELĘGNIARSTWO
Data ..........................godz.............................
Lp.
Imię nazwisko studenta
Nr albumu
Liczba punktów
Ocena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Członkowie Komisji ---------------------------------------------------------------Przewodniczący
..........................................
------------------------------------------------------------------------------------------..................................................
..........................................
..........................................
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
OCENA PRACY DYPLOMOWEJ
PROMOTORA
Temat pracy ..........................................................................................................
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko..........................................................Nr albumu.........................
Seminarium zaliczono..........................................................................................
Promotor................................................................................................................
Recenzent……………………………………………………………………….
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule………………
............................................................................................................................
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów,
kompletności tez itp..........................................................................................
.............................................................................................................................
3. Ocena merytoryczna pracy..............................................................................
...........................................................................................................................
4. Inne uwagi.........................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu......................
.............................................................................................................................
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł............................................
.............................................................................................................................
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawności językowa, opanowanie
techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) …………………….............
.............................................................................................................................
8. Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom,
materiał źródłowy) ……………......................................................................
............................................................................................................................
9. Ocena pracy wyrażona stopniem....................................................................

................................................
Miejscowość, data

..................................................
podpis Promotora
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
OCENA PRACY DYPLOMOWEJ
RECENZENTA
Temat pracy ..........................................................................................................
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko..........................................................Nr albumu.........................
Seminarium zaliczono..........................................................................................
Promotor................................................................................................................
Recenzent……………………………………………………………………….
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule………………
............................................................................................................................
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów,
kompletności tez itp..........................................................................................
.............................................................................................................................
3. Ocena merytoryczna pracy..............................................................................
............................................................................................................................
4. Inne uwagi.........................................................................................................
...........................................................................................................................
5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu......................
.............................................................................................................................
6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł............................................
.............................................................................................................................
7. Ocena formalnej strony pracy (poprawności językowa, opanowanie
techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) …………………….............
...........................................................................................................................
8. Sposób wykorzystania pracy ( publikacja, udostępnienie instytucjom,
materiał źródłowy) ……………......................................................................
............................................................................................................................
9. Ocena pracy wyrażona stopniem....................................................................

................................................
Miejscowość, data

..................................................
podpis Recenzenta
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu egzaminu dyplomowego
Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.
PROTOKÓŁ Z OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ
(LICENCJACKIEJ)
z dnia …………………r.
Pan/Pani………………………….…. , syn/córka…………………………….
urodzony/urodzona dnia ……………w(e) ……………………………………………
Student/Studentka Wydziału Profilaktyki i Zdrowia, nr albumu…………………………
kierunek: Pielęgniarstwo
studia: licencjackie
rok immatrykulacji………………………... przedkłada pracę dyplomową pt.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………Ocena Promotora pracy …………….
Ocena Recenzenta ………………..
(składowa punktu B)
(składowa punktu B)
Komisja w składzie:
przewodniczący :
……………………………………………………………..
członkowie:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Stwierdza, że Student/ka ukończyła studia zgodnie z obowiązującymi efektami kształcenia kierunku:
Pielęgniarstwo uzyskując:
1.Średnia ze studiów (z zaliczeń i egzaminów, p.A)………..
2.Ocena pracy dyplomowej …………
(średnia z oceny pracy przez promotora i recenzenta, p.B )
3.Ocena z obrony pracy dyplomowej, p.C………
4.Ocena z egzaminu teoretycznego………..
(składowa wyniku egzaminu dyplomowego, p. D)
5Ocena z egzaminu praktycznego ………….
(składowa wyniku egzaminu dyplomowego, p. E )
Wynik studiów:

1/

8

(4A+B+C+D+E)

Komisja uznała: jednogłośnie/większością głosów, że Pan/i ……………………………………………………….
zdał/a egzamin dyplomowy i ukończył/a wyższe studia zawodowe uzyskując ostateczny wynik
studiów (ocena na dyplomie): ………………………………………………….
oraz uzyskała tytuł zawodowy: licencjat

Podpisy Członków Komisji:
…………………………………..

Podpis Przewodniczącego Komisji:
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Zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 10 maja 2016r.

Zadane pytania na obronie pracy dyplomowej:
Treść pytań

Ocena odpowiedzi

………………………………..………………………
……………………………………....…………………
………………………………………………………. .
………………………………………………………..
………………………………………………………..

…………………………..
…………………………..
………………………….
……………………………
…………………………….

Ocena Średnia:
(z obrony pracy dyplomowej p. C )

…………………………….

Uwagi specjalne:
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