Załącznik
do UCHWAŁY NR 42
RADY WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
PMWSZ w Opolu z dnia 19.09.2018 r.

REGULAMIN
EGZAMINU DYPLOMOWEGO
W WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH
NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO
na studiach pierwszego stopnia
w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu
§1
1. Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów
wiedzy i umiejętności w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną
absolwenta licencjata pielęgniarstwa/licencjata położnictwa na kierunkach
pielęgniarstwo i położnictwo w Wydziale Nauk Medycznych.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się: Dziekan Wydziału - oznacza on
Dziekana Wydziału Nauk Medycznych.
§2
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) złożenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
i praktyk przewidzianych w planie studiów;
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
Termin złożenia pracy ustala Dziekan Wydziału. Niezłożenie pracy w terminie do
końca roku akademickiego w którym przypada egzamin dyplomowy skutkuje
skreśleniem studenta z listy studentów.
§3
1. Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego /ostatniego semestru
w planowanej sesji egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach licencjackich.
2. Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Dziekana Wydziału.
3. Egzamin praktyczny dla studentów studiów stacjonarnych przeprowadza się w
zakładach opieki zdrowotnej, w których studenci odbywali zajęcia praktyczne.
4. Dla studentów studiów niestacjonarnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia
egzaminu praktycznego na terenie Uczelni.
§4
1. Egzamin praktyczny przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją”
w składzie:
a) przewodniczący- Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału;
b) egzaminatorzy - osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może powołać zastępcę.
3. W pracach komisji egzaminacyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu
Pielęgniarek i Położnych, PTP oraz opiekun roku w charakterze obserwatora.
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4. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej pielęgniarki, położne, oddziałowe, naczelne.
5. Skład komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
§5
Przewodniczących komisji i członków powołuje Dziekan Wydziału.
§6
1. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki przygotowuje bank pytań egzaminacyjnych
opracowany przez koordynatorów przedmiotów z zakresu podstaw opieki
pielęgniarskiej/położniczej oraz nauk specjalistycznych.
2. Bank pytań zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.
3. Zakres zagadnień do egzaminu udostępniany jest studentom przez koordynatorów
w ustalonej przez nich formie na trzy miesiące przed terminem egzaminu
dyplomowego.
4. Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej:
a) czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;
b) rozstrzygają kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu;
c) ogłaszają wyniki egzaminu.
5.Członkowie komisji:
a) przygotowują zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu;
b) w części praktycznej egzaminu - oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz
zasób wiedzy i umiejętności zdającego.
c) w części teoretycznej – oceniają udzielone odpowiedzi
§7
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
a) egzaminu praktycznego przeprowadzonego indywidualnie w placówce ochrony
zdrowia;
b) egzaminu teoretycznego, na który składają się:
- prezentacja pracy licencjackiej (prezentacja pracy licencjackiej polega na
przedstawieniu oraz omówieniu głównych tez pracy i rozwiązań praktycznych
problemów pielęgnacyjnych pacjenta);
- odpowiedź ustna na wylosowane pytania pochodzące z banku pytań.
§8
1. Część praktyczna egzaminu, dla studentów stacjonarnych, przeprowadzana jest przed
komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału.
2. Część praktyczną egzaminu na jednym oddziale może zdawać równocześnie nie
więcej niż 6 studentów.
3. Studenci studiów stacjonarnych losują oddział, w którym będą zdawać egzamin
praktyczny w terminie zgodnym z harmonogramem egzaminu dyplomowego
wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.
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4. Studenci studiów niestacjonarnych, zdający egzamin na terenie uczelni, w dniu
egzaminu losują zadanie, którym jest opis przypadku.
5. Na kartce do losowania znajdują się informacje, w jakim oddziale losujący będzie
zdawał egzamin, data egzaminu, godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
6. Kartki do losowania oddziału powinny być oznaczone pieczątką Wydziału.
7. Ilość przygotowanych kartek do losowania 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 kartką.
10. Przy wejściu na oddział student jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych
w Regulaminie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów pierwszego
stopnia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
11. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodny z regulaminem praktyk
zawodowych i zajęć praktycznych oraz identyfikator.
12. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów
bhp profilaktyki HIV i WZW.
13. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału.
14. W czasie części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przy
rozwiązywaniu zadania z pomocy innych osób.
15. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym
do rozwiązania zadania egzaminacyjnego.
16. Zadania egzaminacyjne studenci losują w dniu egzaminu w oddziale, w którym będą
zgodnie z losowaniem zdawać egzamin.
17. Na oddział zadania egzaminacyjne dostarczają przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnych części praktycznej egzaminu.
18. Zadanie egzaminacyjne dla studentów studiów stacjonarnych polega na:
a) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej/ położniczej nad wylosowanym pacjentem,
b) złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania
na arkuszach dostarczonych przez komisję, opatrzonych pieczątką Wydziału Nauk
Medycznych.
19. Zadanie egzaminacyjne dla studentów studiów niestacjonarnych polega na złożeniu
indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania,
przygotowanego w oparciu o wylosowany opis przypadku, na arkuszach
dostarczonych przez komisję.
20. W części praktycznej egzaminu student może sprawować opiekę nad 1 pacjentem.
21. Do zadań egzaminacyjnych należy dołączyć pisemną zgodę pacjentów na
uczestnictwo w egzaminie.
22. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję według kryteriów
ogólnych, stanowiących załącznik do dokumentacji egzaminu.
23. Student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem
egzaminu.
24. Członkowie komisji egzaminacyjnej gromadzą informacje o zdających w arkuszu
przebiegu egzaminu, który stanowi załącznik do dokumentacji egzaminu.
25. Jeden członek komisji może mieć pod opieką maksymalnie 2 zdających studentów.
26. Ocena z części praktycznej egzaminu jest oceną cząstkową i student jest informowany
o ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części praktycznej egzaminu.
27. Jeżeli student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta lub błąd
krytyczny (złamanie zasad aseptyki i antyseptyki) jest to równoznaczne z niezdaniem
egzaminu.
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28. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół (według wzoru
stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu).
29. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentem oraz
arkusze przebiegu egzaminu.
§9
1. Przeliczenie punktów na ocenę z egzaminu praktycznego dla studentów studiów
stacjonarnych odbywa się po zsumowaniu punktów.
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student z egzaminu praktycznego
wynosi 100 punktów.
3. Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym na ocenę odbywa się wg
następującej skali:
100 – 91 pkt.
bardzo dobry
90-81 pkt.
dobry plus
80-71 pkt.
dobry
70-61 pkt.
dostateczny plus
60-52 pkt.
dostateczny
51 pkt. i mniej
niedostateczny
4. Student zdał egzamin praktyczny, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego
uzyskał co najmniej ocenę dostateczną.
5. Ocena pracy pisemnej (z części praktycznej egzaminu dyplomowego) złożonej przez
studentów studiów niestacjonarnych obejmuje:
a) poprawność sformułowania diagnozy pielęgniarskiej/położnej;
b) prawidłowe określenie celów;
c) prawidłowe przedstawienie planu pielęgnowania i sposobów jego realizacji.
§ 10
1. Student w części teoretycznej egzaminu prezentuje pracę licencjacką oraz odpowiada
na wylosowane pytania.
2. Zasady dotyczące obliczeń oceny z egzaminu teoretycznego oraz ostatecznej oceny
egzaminu dyplomowego zawarte są w Regulaminie Studiów w Państwowej
Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
§ 11
1. Podczas egzaminu teoretycznego student losuje pytania egzaminacyjne z banku pytań
przed komisją.
2. W czasie egzaminu ustnego student ma zapewnione warunki do samodzielnego
przygotowania się do odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
3. Po rozpoczęciu egzaminu student może się porozumiewać wyłącznie
z przedstawicielami komisji egzaminacyjnej.
4. Po wylosowaniu pytań egzaminacyjnych student ma prawo do 5 minut na
przygotowanie się do odpowiedzi ustnej.
5. W części teoretycznej egzaminu istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu
otwartego, na pisemny wniosek studenta lub promotora, składany do Dziekana
Wydziału. Otwarty egzamin dyplomowy może odbyć się z udziałem osób
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zaproszonych spoza Uczelni, wskazanych we wniosku przez studenta lub przez
promotora
6. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zdający wręcza
przewodniczącemu komisji kartki z treścią pytań egzaminacyjnych.
7. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny punktowe odpowiedzi studentów na pytania
egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu
teoretycznego.
8. Zdający są informowani o ocenie z egzaminu po zakończeniu całości egzaminu
dyplomowego.
§ 12
1. Student może przystąpić do części teoretycznej egzaminu dyplomowego po uzyskaniu
oceny co najmniej dostatecznej z części praktycznej tego egzaminu.
2. W przypadku uzyskania oceny co najmniej dostatecznej z części praktycznej egzaminu
dyplomowego przy jednoczesnym uzyskaniu oceny niedostatecznej z części
teoretycznej, student po raz drugi przystępuje jedynie do części teoretycznej egzaminu.
3. Po powtórnym uzyskaniu oceny niedostatecznej z części praktycznej egzaminu lub z
części teoretycznej student ma prawo przystąpić do egzaminu dyplomowego w
kolejnym roku akademickim. Student przystępuje wówczas zarówno do części
teoretycznej jak i praktycznej egzaminu dyplomowego.
§ 13
1. Studentka ciężarna nie może przystąpić do części praktycznej egzaminu dyplomowego.
2. Studentka, o której mowa w § 13 ust 1 ma prawo przystąpić do części praktycznej
egzaminu dyplomowego po zakończeniu okresu połogu. W tej sytuacji studentka
powinna przedstawić Dziekanowi Wydziału stosowne zaświadczenie od lekarza
potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do części
praktycznej egzaminu.
§ 14
Ustalenie oceny końcowej studiów licencjackich stanowią zapisy Regulaminu Studiów w
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
§ 15
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 § 42 Regulaminu Studiów w Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
§ 16
Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
§ 17
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Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskanie dyplomu ukończenia
studiów wyższych oraz tytułu zawodowego, odpowiednio: „licencjat pielęgniarstwa”,
„licencjat położnictwa”, jest uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów ze wszystkich
przedmiotów ujętych w planie studiów, zaliczenie praktyk zawodowych, opracowanie
pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.
§ 18
1. Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje
odwołanie.
2. Kwestie sporne między studentami a komisją wynikające ze stosowania przepisów
Regulaminu rozstrzyga Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Opolu.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Studiów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
§ 20
Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego pielęgniarstwa oraz położnictwa
w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu został opracowany na
podstawie Regulaminu Studiów w PMWSZ w Opolu, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych,
które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną
lub szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej
z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 770) oraz Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.05. 2012 w sprawie standardów kształcenia dla
kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko - dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i
położnictwa (tj. z dnia 09 stycznia 2018 r., Dz.U.2018r., poz. 345).
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