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Załącznik nr 9
do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Regulamin Egzaminu Dyplomowego
na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia

Założenia ogólne
§1
Regulamin Egzaminu Dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu
w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania
egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia.
§2
Egzamin Dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo, zwany dalej „egzaminem dyplomowym” jest formą
komisyjnej oceny poziomu opanowania wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie
studiów I stopnia w zakresie określonym programem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.
§3
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wypełnienie wymagań wynikających
z Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, w tym uzyskanie zaliczeń wszystkich
zajęć, praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów I stopnia na
kierunku Pielęgniarstwo.
§4
Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiada Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku .
§5
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminu Dyplomowego zwana dalej „komisją”, powołana przez
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku .
§6
1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku .
2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia
pracy dyplomowej.

§7
Egzamin dyplomowy składa się z:
1) Części praktycznej przeprowadzanej indywidualnie, w ramach której student rozwiązuje zadanie
egzaminacyjne, w sposób wymagający od zdającego praktycznego rozwiązania i zastosowania
umiejętności zawodowych oraz uzasadnienia przyjętego rozwiązania.
2) Części teoretycznej przeprowadzonej w formie ustnej oraz prezentacji pracy dyplomowej.
§8
Część praktyczna egzaminu dyplomowego przeprowadzana jest w zakładach opieki zdrowotnej, w
których realizowane było praktyczne kształcenie studentów.
§9
Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo, student składa
oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem (załącznik do regulaminu nr 1).

Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego – część praktyczna
§ 10
1. Część praktyczna egzaminu przeprowadzana jest przez komisje egzaminacyjne w oddziałach
zatwierdzonych przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. W
skład komisji wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków - osoby posiadające kierunkowe
wykształcenie zawodowe. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel Uczelni posiadający co najmniej
tytuł zawodowy magistra. W skład komisji, jako obserwator wchodzi przedstawiciel zakładu opieki
zdrowotnej- pielęgniarka oddziałowa lub osoba wskazana przez pielęgniarkę naczelną.
2. Złożenie egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego jest warunkiem dopuszczenia
studenta do obrony pracy licencjackiej.
3. Egzamin praktyczny odbywa się najpóźniej 7 dni przed obroną pracy licencjackiej.
4. Egzamin praktyczny w jednym oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż 6 studentów.
5. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu w dniu poprzedzającym
egzamin. .
6. Karty do losowania oddziału powinny być oznaczone pieczątką uczelni.
7. Nazwę oddziału wylosowanego przez zdającego wpisuje się do arkusza zawierającego listę
studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego – część praktyczna na wylosowanym oddziale.

8. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu, 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
z wylosowaną kartą oraz orzeczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, książeczką
zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepienia przeciwko WZW typ B.
9. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór określony w wytycznych Dziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku oraz identyfikator.
10. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów bhp, profilaktyki
HIV i WZW.
11. Część praktyczna egzaminu trwa 360 min (8 godzin dydaktycznych) i rozpoczyna się o godzinie
7:00.
12. W czasie egzaminu student ma prawo do 35 minutowej przerwy na posiłek.
13.Przerwa na posiłek powinna odbywać się w obecności członków komisji, w warunkach
zabezpieczających przed możliwością korzystania przez zdających z pomocy zabronionej przez
regulamin egzaminu.
14. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału.
15. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opiekę nad pacjentem,
zdającemu towarzyszy członek komisji.
16. W czasie części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przy rozwiązywaniu
zadania z pomocy innych osób oraz innych źródeł.
17. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania
zadania egzaminacyjnego.
18. Zadania egzaminacyjne studenci losują w dniu egzaminu w oddziale, w którym będą zgodnie
z losowaniem zdawać egzamin.
19. Zadanie egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu ma charakter zadania praktycznego
i polega na:
1) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem,
2) złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania na arkuszach
dostarczonych przez Komisję, opatrzonych pieczątką uczelni.
20. Zadania egzaminacyjne powinny zawierać:
1) inicjały nazwiska i imienia pacjenta, wiek, rozpoznanie lekarskie, nr sali;
2) zadanie do rozwiązania dla studenta.
21. Zadania egzaminacyjne powinny być opatrzone pieczęcią uczelni.
22. W części praktycznej egzaminu student może sprawować opiekę nad 1 pacjentem.

23. Do zadań egzaminacyjnych należy dołączyć pisemną zgodę pacjenta lub przedstawiciela
ustawowego pacjenta na uczestniczenie w egzaminie.
24. Wykonanie zadania egzaminacyjnego oceniane jest przez komisję wg kryteriów zawartych
w załączniku do Regulaminu, zgodnie ze wskazaną skalą punktową i przeliczane na ocenę.
25. Jeden członek komisji może mieć pod opieką maksymalnie 2 zdających studentów.
26. Ocena z części praktycznej egzaminu stanowi oceną cząstkową egzaminu i student jest
informowany o ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części praktycznej egzaminu.
27. Jeżeli student wykonując zadanie egzaminacyjne dopuścił się błędu zagrażającego zdrowiu lub
życiu pacjenta, otrzymuje ocenę niedostateczną z części praktycznej egzaminu.
Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego – część teoretyczna
§ 11
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest otrzymanie
co najmniej oceny dostatecznej z części praktycznej egzaminu dyplomowego. Student, który z części
praktycznej uzyskał ocenę niedostateczną, uzyskuje także ocenę niedostateczną z części teoretycznej
egzaminu.
2. Część teoretyczna egzaminu obejmuje:
1) przedstawienie przez studenta treści pracy dyplomowej;
2) odpowiedzi przez studenta na trzy zadania egzaminacyjne, obejmujące wiedzę z zakresu:
-Pielęgniarstwa internistycznego,
-Pielęgniarstwa chirurgicznego,
-Pielęgniarstwa pediatrycznego,
-Podstaw pielęgniarstwa.
3. Prezentacja pracy dyplomowej może opierać się o wcześniej przygotowaną przez studenta
prezentację multimedialną i trwa nie dłużej niż 5 minut. Komisja może wyróżnić pracę dyplomową, gdy
student otrzymał z niej ocenę bardzo dobrą, ze strony promotora i recenzenta, a praca wyróżnia się
zakresem lub wysokim poziomem.
4. Student losuje zadania egzaminacyjne przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana
Wydziału:
a) w skład komisji wchodzi: przewodniczący, promotor pracy licencjackiej oraz osoba posiadająca
kierunkowe wykształcenie zawodowe.
b) przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona

5. W czasie egzaminu student ma zapewnione warunki do samodzielnego rozwiązania zadań
egzaminacyjnych.
6. Zadania egzaminacyjne części teoretycznej są zatwierdzone przez Dziekana i udostępnione na
początku ostatniego semestru.
7. Po rozpoczęciu egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z członkami komisji
egzaminacyjnej.
8. Po udzieleniu odpowiedzi na zadania egzaminacyjne zdający wręcza przewodniczącemu komisji
kartki z treścią zadań egzaminacyjnych wraz z brudnopisem.
9. Część teoretyczna egzaminu oceniana jest przez komisję wg kryteriów zawartych w załączniku do
Regulaminu.
10. Wyniki przebiegu egzaminu, członkowie komisji dokumentują w formie protokołu stanowiącego
załącznik do Regulaminu.
11. Ocena z części teoretycznej egzaminu stanowi oceną cząstkową egzaminu i student jest
informowany o ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części teoretycznej egzaminu.
Organizacja i przebieg pracy dyplomowej
§12
1. Praca dyplomowa powinna być oryginalnym opracowaniem studenta dokonanym pod kierunkiem
promotora pracy.
2. Promotorów i recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan Wydziału. Promotorem pracy
licencjackiej jest nauczyciel Uczelni, z co najmniej tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa i
prawem wykonywania zawodu pielęgniarki.
3. Do końca miesiąca przedostatniego semestru studiów, student wypełnia Kartę Zgłoszenia Tematu
Pracy Dyplomowej Licencjackiej. Temat pracy dyplomowej powinien odpowiadać wykształceniu
kierunkowemu i przygotowaniu do wykonywania zawodu. Temat pracy może być zaproponowany przez
studenta.
4. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Dziekan Wydziału.
5. Temat pracy dyplomowej powinien być zatwierdzony nie później niż przed rozpoczęciem V semestru
studiów.
5.Praca dyplomowa musi mieć charakter pracy kazuistycznej.
6. Struktura pracy i wzory poszczególnych elementów pracy dyplomowej są zatwierdzone Uchwałą
Senatu.
7. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami.

8. Student uzyskuje ocenę za pracę dyplomową- ocena promotora i recenzenta oraz ocena z obrony
pracy dyplomowej.
9. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową do 30 czerwca po zaliczeniu toku studiów.
10. Dziekan Wydziału, na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta,
może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej.
11. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie
terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która
przejmie obowiązek kierowania pracą.
12. Praca powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać złożony
w formie elektronicznej CD-R. Trzy w miękkich oprawach w tym jeden obustronny.
13. Dwa egzemplarze pracy zostaną dostarczone promotorowi oraz recenzentowi.
14. Wraz z pracą licencjacką student składa oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich oświadcza w nim, że praca została wykonana samodzielnie. Wszystkie złożone prace licencjackie
podlegają ocenie antyplagiatowej.
.
15. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu pracy dyplomowej, zostaje wszczęta procedura
zgodna z Regulaminem Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.

Przepisy wspólne dla części praktycznej i teoretycznej egzaminu dyplomowego
na kierunku pielęgniarstwo
.§ 13
1. Część praktyczna kończy się uzyskaniem oceny w oparciu o kryteria punktowe.
2. Przeliczanie punktów uzyskanych podczas egzaminu z poszczególnych jego części na stopnie
odbywa się wg następującej skali:
46 – 50 pkt bardzo dobry
41 – 45 pkt dobry plus
36 – 40 pkt dobry
31 – 35 pkt dostateczny plus
26 – 30 pkt dostateczny
25 pkt i mniej niedostateczny
3. Maksymalna liczba punktów zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do regulaminu wynosi:
z części teoretycznej – 50 pkt. i z części praktycznej – 50 pkt.
§ 14
1. Student zdał egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo, jeżeli w wyniku postępowania
egzaminacyjnego z każdej z części egzaminu uzyskał ocenę co najmniej dostateczną.
2. Ocenę końcową egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo stanowi średnia arytmetyczna
ocen z części praktycznej i części teoretycznej egzaminu, obrony pracy dyplomowej.
§ 15
Studenci, którzy nie przystąpili do egzaminu, lub przerwali egzamin, bądź nie zdali egzaminu w
pierwszym terminie, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu dyplomowego na zasadach określonych w
Regulaminie Studiów Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.
§ 16
Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie.
§ 17
Ostateczny wynik studiów wg wzoru:
A- średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów

B- ocena egzaminu teoretycznego- w tym ocena pracy dyplomowej i ocena z obrony pracy dyplomowej
C- ocena egzaminu praktycznego
Wzór: wynik końcowy=1/2A+ ¼(B+C)

§18
W terminie 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku sporządza
i wydaje absolwentom dyplom ukończenia studiów wraz odpisami i suplementem do dyplomu.
§ 19
W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Regulaminu Studiów Wyższej
Szkoły Medycznej w Kłodzku.
§ 20
Dokumentację Egzaminu Dyplomowego stanowią załączniki:
1) Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego na kierunku

pielęgniarstwo studia I stopnia (załącznik nr 1);
Dokumenty części praktycznej egzaminu:
2) Wzór protokołu z przeprowadzenia losowania oddziałów do egzaminu dyplomowego z
załączoną listą studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego - część praktyczna
(załącznik 2);
3) Wzór listy studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego – część praktyczna
(załącznik 3);
4) Wzór karty do losowania oddziału (załącznik 4);
5) Wzór oświadczenia pacjenta - zgoda pacjenta lub przedstawiciela ustawowego na
uczestniczenie w części praktycznej egzaminu dyplomowego (załącznik 5);
6) Wzór protokołu indywidualnego egzaminu dyplomowego- część praktyczna (załącznik 6);
7) Wzór kryteriów oceny i obserwacji zadania egzaminacyjnego- część praktyczna (załącznik 7);

8) Wzór dokumentacji studenta realizującego zadanie egzaminacyjne- część praktyczna
(załącznik nr8)

9) Wzór protokołu ogólnego przebiegu egzaminu dyplomowego – część praktyczna (załącznik 9);
Dokumenty części teoretycznej egzaminu:
10) Wzór protokołu indywidualnego egzaminu dyplomowego – część teoretyczna (załącznik 10);
11) Wzór oceny pracy dyplomowej przez promotora (załącznik 11);
12) Wzór oceny pracy dyplomowej przez recenzenta (załącznik 12);
13) Wzór protokołu indywidualnego końcowego przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku
Pielęgniarstwo (załącznik 13);
Dokumenty dotyczące Egzaminu Dyplomowego dostępne na stronie internetowej Wyższej Szkoły
Medycznej w Kłodzku:
14) Struktura i zasady pisania pracy dyplomowej;
15) Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej licencjackiej;
16) Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej licencjackiej;
17) Zobowiązanie studenta o realizacji pracy dyplomowej licencjackiej;
18) Podanie o dostęp do dokumentacji medycznej;
19) Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej;
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