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Załącznik nr 1 

do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

nr 34 z dnia 16.02.2016 r. 

 

AKADEMIA TECHNICZNO – HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA DLA PIELĘGNIAREK/RZY NIESTACJONARNE I STOPNIA 

 

Podstawa prawna:  

1. Regulamin Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa  dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 631 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Na kierunku Pielęgniarstwo studia dla pielęgniarek/rzy student/ka zobowiązany jest do 

zdania egzaminu dyplomowego licencjackiego zgodnie z wymaganiami standardu 

nauczania. 

2. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po wypełnieniu przez studenta/kę 

następujących warunków: 

2.1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie 

studiów. 

2.2. Przedłożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej (jeden egzemplarz) wraz z 

     elektroniczną wersją pracy na płytce CD u promotora pracy zgodnie z Terminarzem    

     Procedury Egzaminu Dyplomowego. 

3. Egzamin dyplomowy składa się z egzaminu teoretycznego  i praktycznego. Zakres obu 

egzaminów na wniosek Dziekana zatwierdza Rada Wydziału podając do informacji 

studentom na początku roku dyplomowego.    

4. Rada Wydziału na wniosek Dziekana zatwierdza skład: komisji losujących i komisji 

egzaminacyjnych. 
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5. Terminy egzaminu zatwierdza Rada Wydziału na wniosek Dziekana na początku semestru 

dyplomowego. Terminy te są niezwłocznie podawane do wiadomości studentom. 

6. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie  

z regulaminem Studiów ATH paragraf 38 punkt 6 oraz paragraf 40 punkt 1-4. 

7. Ocenę egzaminu dyplomowego OED z części praktycznej i teoretycznej stanowi średnia 

z obu ocen. 

8. Średnią ocenę z przebiegu studiów OI oblicza się według wzorów zamieszczonych w §19 

Regulaminu Studiów ATH. 

9. Wszystkie oceny średnie liczone są z dokładnością do 0,01. 

10. W dyplomie ukończenia studiów wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

podaje się wynik ukończenia studiów WED wyrównany do oceny ostatecznej zgodnie z 

zasadą zamieszczoną w tabeli 1 §35 Regulaminu Studiów ATH. 

11. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady Regulaminu 

Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

II. Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo studia dla pielęgniarek/rzy 

 

1. Egzamin Dyplomowy ma na celu sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów 

kształcenia. 

2. Losowanie Komisji egzaminacyjnej i daty egzaminu dyplomowego odbywa się 

w ostatnim tygodniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 

3. Egzamin dyplomowy teoretyczny polega na omówieniu przez studenta/kę wylosowanego 

zadania. Student/ka powinien/a wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu przedmiotu 

klinicznego.  

4. Egzamin dyplomowy praktyczny polega na praktycznym rozwiązaniu zadania 

egzaminacyjnego z wykorzystaniem posiadanych umiejętności zawodowych oraz z 

uzasadnieniem przyjętego rozwiązania przedstawionego w procesie pielęgnowania. 

5. Po wylosowaniu zadania egzaminacyjnego studentowi/ce przysługuje 30 minut na 

przygotowanie się. 

6. Zadanie dyplomowe student/ka losuje przed Komisją egzaminacyjną w dniu egzaminu.  

7. W trakcie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub 

materiałów poglądowych (podręczniki, poradniki, encyklopedie itp.).  

8. Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu 

z Kartą losowania, dowodem osobistym lub legitymacją studencką.  
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9. Ocena z egzaminu jest podawana do wiadomości studenta/ki przez Przewodniczącego/ą 

Komisji po zakończeniu egzaminu z zachowaniem zasad poufności danych osobowych. 

 

III.  Egzamin dyplomowy - postanowienia końcowe 

1. Do studenta/ki, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

    dyplomowego, przerwał/a egzamin lub nie zdał/a egzaminu stosuje się zapisy  

§ 40 Regulaminu Studiów Wyższych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z  dnia 21.04.2015r r. 

2. Student/ka, który uzyskał/a ocenę niedostateczną z egzaminu może ponownie przystąpić 

do egzaminu w terminie dodatkowym ustalonym przez Dziekana Wydziału. 

3. Kwestie sporne między absolwentem/ką a Komisją Egzaminacyjną we wszystkich 

sprawach nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan 

Wydziału. 

4. Instancją odwoławczą od decyzji Dziekana Wydziału jest Rektor Akademii Techniczno – 

Humanistycznej. 

 

IV. Dokumentacja egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego na kierunku 

Pielęgniarstwo studia dla pielęgniarek/rzy 

1. Protokół z przeprowadzenia losowania daty Egzaminu Dyplomowego i  Komisji 

Egzaminacyjnej (załącznik 1a) 

2. Wzór karty do losowania daty Egzaminu Dyplomowego i Komisji Egzaminacyjnej 

(załącznik 1b) 

3. Lista studentów przystępujących do losowania daty Egzaminu Dyplomowego i 

Komisji Egzaminacyjnej na kierunku Pielęgniarstwo studia dla pielęgniarek/rzy 

(załącznik 1c)  

4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem egzaminu dyplomowego (załącznik 1d) 

5. Lista studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego (załącznik 1e)  

6. Wzór karty zadania egzaminacyjnego (załącznik 1f) 

7. Arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego (załącznik 1g) 

8. Wzór procesu pielęgnowania (załącznik 1h) 

9. Protokół z przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo 

studia dla pielęgniarek/rzy (załącznik 1i) 

10. Ocena pracy licencjackiej (załącznik 1j) 

11. Protokół ukończenia studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy (załącznik 1k) 
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Załącznik nr 1a 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

Pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

      

Bielsko-Biała, dnia ………………… 

 

................................................                                            
           (pieczątka Wydziału) 

 

 

 

 

Protokół z przeprowadzenia losowania daty Egzaminu Dyplomowego 

i Komisji Egzaminacyjnej na kierunku Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy 

 

 

 

Do losowania przystąpiło .............................. studentów. 

Lista studentów wraz z wylosowaną datą egzaminu dołączona do protokołu. 

 

 

 

 

Skład Komisji: 

 

Przewodniczący/a ................................................... 

Członkowie        ................................................... 

                           ................................................... 

                            ................................................... 
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Załącznik nr 1b 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

Pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                                            Karty do losowania 

 

 

 

Kierunek Pielęgniarstwo  

studia  dla pielęgniarek/rzy 

niestacjonarne I stopnia   

Pieczątka Wydziału 

 

Data losowania  

………………… 

 

Nazwisko, imię studenta/studentki 

 ....................................................  

 

Data egzaminu dyplomowego 

 ....................................................  

 

Komisja Egzaminacyjna  

 ....................................................  

 

 

 

Kierunek Pielęgniarstwo  

studia dla pielęgniarek/rzy  

niestacjonarne I stopnia   

Pieczątka Wydziału 

 

Data losowania  

………………… 

 

 

Nazwisko, imię studenta/studentki 

 .....................................................  

 

Data egzaminu dyplomowego    

 .....................................................  

 

Komisja Egzaminacyjna  

 .....................................................  
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Załącznik nr 1c 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

Pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                 

Bielsko-Biała, dnia ………………. 

 

 

................................................                                       
  (pieczątka Wydziału) 

 

Lista studentów przystępujących do losowania daty Egzaminu 

Dyplomowego i Komisji Egzaminacyjnej na kierunku Pielęgniarstwo studia 

dla pielęgniarek/rzy przeprowadzona w dniu ....................... godz...........  
 

L.p. Nazwisko i imię  Nr albumu Data Egzaminu Komisja 

Egzaminacyjna 

Podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

Data…………….…………………………… godz. ……………………… 

 

Przewodniczący/a Komisji …………………………
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Załącznik nr 1d 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

Pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                                                                     Bielsko-Biała, dnia ........................... 

................................................ 
  (pieczątka Wydziału) 

 

POTWIERDZENIE   ZAPOZNANIA  SIĘ  Z  REGULAMINEM  

EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

W dniu ………………roku zostałam/łem dokładnie zapoznany z regulaminem 

Egzaminu Dyplomowego  

 

L.p. Nazwisko i imię  Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

 

Data …………………………………. 

 

Przewodniczący/a Komisji …………………………
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Załącznik nr 1e 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                                                                          Bielsko-Biała, dnia ........................... 

 

................................................                                       
  (pieczątka Wydziału) 

 

Lista studentów przystępujących do Egzaminu Dyplomowego na Kierunku 

Pielęgniarstwo studia dla pielęgniarek/rzy w dniu .................. godz.......  

 

L.p. Nazwisko i imię  Nr albumu Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

Godzina zakończenia egzaminu ……………………….. 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący/a ................................................... 

Członkowie        ..................................................... 

                           ..................................................... 

                            ...................................................... 
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Załącznik nr 1f 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                           Bielsko – Biała dnia.................................... 

 

 ..................................................................... 

(pieczątka Wydziału) 

 

 

 

 

KARTA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO  

 

Temat zadania  .............. 

 

Dane o pacjencie 

(inicjały, wiek, rozpoznanie lekarskie, zastosowane leczenie) 
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Załącznik nr 1g 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

 

 

............................................... 

 (pieczątka Wydziału) 

ARKUSZ OCENY WYKONANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NA KIERUNKU 

PIELĘGNIARSTWO STUDIA DLA PIELĘGNIAREK/RZY 

Data egzaminu …………………..godzina rozpoczęcia………………….. 
 

                                          godzina zakończenia…………………. 

 

Imię i nazwisko studenta/ki ........................................................................................................... 

Numer zadania ............................ 

 Kryteria oceny Sala 

punktowa 

Uzyskana 

liczba 

punktów 

1. rozpoznał problemy zdrowotne pacjenta (aktualne i 

potencjalne), 

określił cel opieki, 

zaplanował plan postępowania. 

 

0 – 8 

0 – 4 

0 – 8 

 

2. w planie uwzględnił współpracę z zespołem 

terapeutycznym, 

w planie uwzględnił współpracę z chorym i jego rodziną. 

0 – 5 

 

0 – 5 

 

3. wykazał się znajomością wiedzy medycznej, 

wykazał się znajomością wiedzy humanistycznej. 

0 – 5 

0 – 5 

 

Ogółem uzyskał punktów 0 – 40  

 

Podpisy egzaminatorów: 

Przewodniczący/a ...................................................... 

Członkowie        ...................................................... 

                           ...................................................... 

                         ...................................................... 

 

Punktowe kryteria oceny: 

40 – 37 punktów   –  bardzo dobry 

36 – 34 punktów   –  dobry plus 

33 – 31 punktów   –  dobry 

30 – 28 punktów   –  dostateczny plus 

27 – 25 punktów   –  dostateczny 

24 i mniej punktów - niedostateczny 
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Załącznik nr 1h 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

Pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

   Opracuj pisemnie proces pielęgnowania według wzoru:      

Problemy pielęgnacyjne Cele opieki Plan opieki 
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Załącznik nr 1i 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

     Bielsko-Biała, dnia ........................... 

 

................................................ 
  (pieczątka Wydziału) 

 

Protokół z przeprowadzenia Egzaminu Dyplomowego na kierunku 

Pielęgniarstwo studia dla pielęgniarek/rzy w dniu........... .......................... 

 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący(ca) ......................................................... 

Członkowie ...................................................................... 

                   ....................................................................... 

                   ....................................................................... 

 

................................................................................                     ...................................... 

(imię i nazwisko studenta/ki)      (numer albumu) 

 

zdaje egzamin po raz pierwszy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną uchwała Rady Wydziału 

nr ........... z dnia ......................... 

 

Miejsce egzaminu Temat zadania Ocena 

 

 

 

 

  

Uwagi: 
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Załącznik nr 1j 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                 Bielsko-Biała, dnia ……………… 
 
 

............................................... 
  (pieczątka Wydziału)                                                                            

 

 

Szanowny(a) Pan(i)  

……………………………………. 

 

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej studenta(ki)   

 

 

………………………….. 

Dziekan 

 

OCENA PRACY LICENCJACKIEJ  

 
Temat pracy: ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................  

    Imię i Nazwisko: ..................................................................................................................................  

    Nr albumu: ..................................................   Opiekun: .......................................................................  

 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?......................................................... 

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

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.: 

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

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. Merytoryczna ocena pracy: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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4.  Inne uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………

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

.......................................................................................................................................................... 

 

5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł: 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze, odnośniki literaturowe): 

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena pracy ………………………………………………………………………….…….......……… 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 

Data ..............................                                                                                                      podpis 
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Załącznik nr 1k 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

Kierunek Pielęgniarstwo studia dla 

pielęgniarek/rzy niestacjonarne I stopnia 

                    Bielsko-Biała, dnia ........................ 

………………………………. 
       Pieczątka Wydziału 

   

PROTOKÓŁ UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH NA 

KIERUNKU  PIELĘGNIARSTWO STUDIA DLA PIELĘGNIAREK/RZY 
 

1. Ocena pracy licencjackiej  ……………………….........................…. 

2. Ocena egzaminu dyplomowego ………………………………………… /średnia/ 

-     egzamin praktyczny ……………..…………….….........................… 

-     egzamin teoretyczny  ………………………........................……….…  

  Średnia ocena z przebiegu studiów  ………………………….…………... 

 

przyznania tytułu licencjata pielęgniarstwa dnia ......................................................................... 

Student/tka  Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej.................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Nr albumu ...................................     Rok immatrykulacji...............................................  

urodzony/a ...........................................   

 

Temat pracy licencjackiej............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

WYNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW: 

 

Wed = (0,25 x …………..…….....) + (0,25 x ………...……………….) + (0,5 x ………………….............) 
                                    ocena pracy licencjackiej               ocena egzaminu dyplomowego               średnia ocena z przebiegu studiów 

..................................................................................................................................................... 
 

Ocena ostateczna (dyplom) 

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

Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa   

 

Prodziekan ds. Nauki                                                                                     Podpis Dziekana 

 ...........................................                                                               ........................................... 

Prodziekan ds. Studenckich 

........................................... 


