Załącznik
do UCHWAŁY NR 43
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 drugiego stopnia
w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu
§1
1. Celem egzaminu dyplomowego jest komisyjna ocena stopnia osiągnięcia efektów
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do
realizacji funkcji zawodowych magistra pielęgniarstwa.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się „Dziekan Wydziału” - oznacza on Dziekana
Wydziału Nauk Medycznych.
§2
1.
2.

3.

Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego/ostatniego semestru w
planowanej sesji egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach.
Egzamin dyplomowy powinien odbywać się w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od
daty złożenia ostatniego egzaminu w sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru trwania
studiów.
Egzamin odbywa się w dniu ustalonym przez Dziekana Wydziału Nauk Medycznych.
§3

Egzamin dyplomowy obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych
zdobytych w całym okresie studiów II stopnia.
2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
a) teoretycznego egzaminu dyplomowego przeprowadzonego w formie ustnej,
polegającego na udzieleniu odpowiedzi na dwa wylosowane pytania
b) obrony pracy dyplomowej – magisterskiej:
- prezentacji pracy magisterskiej (z wykorzystaniem środków multimedialnych np. program Power Point - w czasie do 10 minut),
- odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy.
1.

§4
1.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) złożenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów
i praktyk przewidzianych w planie studiów,
b) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
3. 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.

§5
1.

Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan
Wydziału, który:
a) powołuje komisje egzaminacyjne,
b) ustala harmonogram przebiegu egzaminu.
§6

1.

2.
3.

4.

5.

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją” w składzie:
a) przewodniczący – Dziekan, Prodziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana,
b) promotor,
c) recenzent,
d) osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe.
W pracach komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć opiekun roku w charakterze
obserwatora.
W skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej - w przypadku
kierunku pielęgniarstwo - pielęgniarka z tytułem co najmniej magistra, a w przypadku
kierunku położnictwo - położna z tytułem co najmniej magistra.
Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu otwartego, na pisemny wniosek studenta
lub promotora, składany do Dziekana Wydziału. Otwarty egzamin dyplomowy może
odbyć się z udziałem osób zaproszonych spoza uczelni, wskazanych we wniosku przez
studenta lub promotora.
Skład komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
§7

1.
2.

3.
4.

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki przygotowuje bank pytań egzaminacyjnych
opracowany przez koordynatorów przedmiotów zawodowych i specjalistycznych.
Pytania do banku pytań egzaminacyjnych z przedmiotów specjalistycznych przyjmują
formę opisu przypadku pacjenta, tak aby komisja mogła dokonać oceny nie tylko wiedzy
zdającego, ale również jego umiejętności.
Bank pytań zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia.
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego przedstawiane są do wiadomości studentom
cztery miesiące przed planowanym terminem egzaminu.
§8

1.

Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej:
a) czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
b) oceniają obronę pracy magisterskiej,
c) oceniają zasób wiadomości oraz umiejętności zdającego na podstawie odpowiedzi
udzielonych na wylosowane pytania,
d) rozstrzygają kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,
e) ogłaszają wynik egzaminu.
§9

1.

Podczas egzaminu teoretycznego student losuje dwa pytania egzaminacyjne w obecności
komisji – jedno z przedmiotów zawodowych, drugie z przedmiotów specjalistycznych.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

W czasie egzaminu dyplomowego student ma zapewnione warunki do samodzielnego
przygotowania się do odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.
Po wylosowaniu pytań egzaminacyjnych student ma prawo do 5-minutowego
przygotowania się do odpowiedzi.
Po rozpoczęciu egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z przedstawicielami
komisji egzaminacyjnej.
Odpowiedź na każde pytanie egzaminacyjne oceniana jest oddzielnie.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zdający wręcza przewodniczącemu
komisji egzaminacyjnej kartki z treścią pytań egzaminacyjnych oraz brudnopisem.
Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny odpowiedzi studentów na pytania egzaminacyjne
członkowie komisji egzaminacyjnej dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego.
Wyliczenie ocena z egzaminu teoretycznego dokonywana jest w oparciu o zapisy § 27
ust.1 Regulaminu Studiów w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w
Opolu.
Zdający są informowani o ocenie z egzaminu po zakończeniu całości egzaminu
dyplomowego.
§ 10

Zasady dotyczące obliczeń ostatecznej oceny egzaminu dyplomowego zawarte są w
Regulaminie Studiów w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
§ 11
Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie
zdali egzaminu magisterskiego 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.
§ 12
Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
§ 13
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.
§ 14
Studenci kończą studia i uzyskują odpowiednio tytuł magistra pielęgniarstwa/magistra
położnictwa, jeżeli złożyli egzamin dyplomowy z wynikiem co najmniej dostatecznym.
§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Studiów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

§ 16
Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Państwowej Medycznej Wyższej
Szkole Zawodowej w Opolu został opracowany na podstawie Regulaminu Studiów w
PMWSZ w Opolu, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
09.05.2012 r. 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) oraz Uchwały nr 27/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku Krajowej Rady
Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

