Załącznik nr 11
(Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego
i obrony pracy magisterskiej na Kierunku Fizjoterapia
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu, załącznik do uchwały nr 154/2013 Senatu
PMWSZ w Opolu z dnia 13.06.2013)

REGULAMIN
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU

§1
Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy,
umiejętności i kompetencji w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwentów studiów
II stopnia na kierunku Fizjoterapia.
§2
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są co najmniej dostateczne oceny końcowe ze wszystkich
przedmiotów i praktyk objętych planem nauczania studiów magisterskich kierunku Fizjoterapii a także
złożenie nie później niż 3 tygodnie przed terminem egzaminu pracy licencjackiej.
§3
1. Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego /ostatniego semestru w planowanej
sesji egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach magisterskich.
2. Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Dyrektora Instytutu w porozumieniu
z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej.
§4
1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „ komisją” w składzie:
a) przewodniczący, dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora,
b) egzaminatorzy – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może powołać zastępcę.
3. W pracach komisji egzaminacyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii oraz opiekun roku w charakterze obserwatora.
4. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej - fizjoterapeuta
z tytułem co najmniej magistra.
5. Skład komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
§5
Przewodniczących komisji i członków powołuje Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
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§6
1. Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej:
a) zatwierdza zadania egzaminacyjne do części teoretycznej
b) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu
c) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu
d) ogłasza wyniki egzaminu
2. Egzaminatorzy:
a) przygotowują zadania egzaminacyjne do części teoretycznej egzaminu oraz składają je do
banku zadań
b) oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości i umiejętności
zdającego.
§7
Egzamin magisterski składa się z dwóch części:
a) prezentacji pracy magisterskiej,
b) egzaminu teoretycznego przeprowadzonego w formie ustnej.
§8
1. Student podczas egzaminu teoretycznego prezentuje pracę magisterską oraz odpowiada na
wylosowane pytania.
2. Praca magisterska jest rozwiązaniem zagadnień (problemu) praktycznego lub teoretycznego
przy pomocy istniejącej wiedzy teoretycznej oraz metodologicznej.
3. Osoba przygotowująca pracę magisterską powinna cechować się znajomością dyscypliny
naukowej związanej z tematem pracy, wykazywać się umiejętnością samodzielnego
wyszukiwania literatury przedmiotu, potrafić łączyć elementy wiedzy teoretycznej
z zagadnieniami praktycznymi oraz zrealizować cały proces postępowania badawczego.
4. Praca magisterska poddawana jest ocenie kierującego pracą i recenzenta.
5. Przepisy dotyczące prowadzenia pracy magisterskiej zawarte są w Regulaminie Studiów
Drugiego Stopnia Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
§9
1. Podczas egzaminu teoretycznego student losuje zadania egzaminacyjne przed komisją.
2. W czasie egzaminu ustnego student ma zapewnione warunki do samodzielnego rozwiązania
zadania egzaminacyjnego.
3. Po rozpoczęciu egzaminu student może się porozumiewać wyłącznie z przedstawicielami
komisji egzaminacyjnej.
4. Po wylosowaniu zadań egzaminacyjnych student ma czas na przygotowanie odpowiedzi
ustnych.
5. W części teoretycznej egzaminu istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu otwartego, na
pisemny wniosek studenta lub promotora, składany do Dyrektora Instytutu. Otwarty egzamin
dyplomowy może odbyć się z udziałem osób zaproszonych spoza Uczelni, wskazanych we
wniosku przez studenta lub przez promotora.
6. Po udzieleniu odpowiedzi na zadania egzaminacyjne zdający wręcza przewodniczącemu
komisji kartki z treścią zadań egzaminacyjnych oraz brudnopisem.
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7. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny punktowe odpowiedzi studentów na zadania
egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego
8. Ocena z egzaminu teoretycznego opiera się na § 27 Regulaminu Studiów Drugiego Stopnia
w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
§ 10
Ocena końcowa na studiach magisterskich obejmuje zgodnie z § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów
Drugiego Stopnia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu:
a) ocenę ze studiów ( średnia arytmetyczna ocen wpisanych w indeksie,
b) ocenę pracy magisterskiej,
c) ocenę z egzaminu dyplomowego (egzamin teoretyczny).
§ 11
Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie zdali
egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami
określonymi w Regulaminie Studiów Drugiego Stopnia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Opolu.
§ 12
Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych odrębnymi
przepisami.
§ 13
Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołani. Kwestie
sporne miedzy studentami a komisją wynikające ze stosowania przepisów regulaminu rozstrzyga Rektor
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
§ 14
Studenci kończą Uczelnię i uzyskują tytuł magistra, jeżeli złożyli egzamin dyplomowy z wynikiem co
najmniej dostatecznym.
§ 15
Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego i obrony pracy magisterskiej na kierunku
Fizjoterapia w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu został opracowany na
podstawie Regulaminu Studiów Drugiego Stopnia PMWSZ w Opolu.
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