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Załącznik nr 1 

do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

nr  63/2015/2016 z dnia 22.03.2016r. 
 

AKADEMIA TECHNICZNO – HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACONARNE II STOPNIA 

 

 

Podstawa prawna:  

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

(21.04.2015r.) 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z 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. Egzamin dyplomowy ma na celu ocenę osiągnięcia przez absolwenta studiów drugiego  

stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych 

w całym okresie studiów w zakresie: 

1.1 - posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych; 

1.2 - umiejętności:  

a- rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem 

decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków 

ich realizacji,  

b- określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta 

oraz wdrażania ich do praktyki zawodowej, 

c- prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich 

wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości 

świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,  

d- organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i 

koncepcji opieki,  
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e- organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji, 

f- wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich 

w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek 

i położnych), 

g- opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio 

do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską, 

h- opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny 

jakości opieki pielęgniarskiej, 

i- dokonywania wyboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich i technik 

zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu 

pielęgniarstwa,  

j- dokonywania wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania 

wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy 

osiągnąć, 

k- opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do 

wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych. 

2. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego magisterskiego jest możliwe po wypełnieniu 

przez studenta/tkę następujących warunków: 

2.1 Zaliczenie przewidzianych Programem studiów wszystkich przedmiotów i praktyk 

zawodowych oraz uzyskanie wynikającej z Programu studiów liczby punków ECTS. 

2.2 Przedłożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej magisterskiej (dwóch egzemplarzy)      

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

Procedury Egzaminu Dyplomowego. 

3. Pisemna praca dyplomowa magisterska jest oceniana przez promotora i jednego recenzenta      

z zastosowaniem skali ocen podanej w Paragrafie 23 ust. 1 Regulaminu Studiów Wyższych 

ATH. 

4. Listę osób, które wypełniły warunki uprawniające do przystąpienia do Egzaminu      

Dyplomowego oraz uzyskały pozytywną ocenę pracy dyplomowej przez promotora  

i      recenzenta przygotowuje Dziekanat Wydziału.  

5. Egzamin dyplomowy polega na obronie napisanej przez studenta/tkę pracy, która powinna 

być ukierunkowana na wysoki poziom znajomości i zrozumienia faktów, umiejętności 

analizy, syntezy oraz rozwiązywania problemów. 

6. Rada Wydziału na początku roku dyplomowego zatwierdza na wniosek Dziekana 



3 

 

nauczycieli akademickich Wydziału pełniących funkcje promotorów, recenzentów oraz  

wchodzących w skład Komisji Egzaminu Dyplomowego. 

7. Terminy egzaminu dyplomowego zatwierdza Rada Wydziału na wniosek Dziekana na  

początku semestru dyplomowego. Terminy te są niezwłocznie podawane do wiadomości  

studentom zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych ATH.  

8. W przypadku uzyskania przez studenta/tkę oceny niedostatecznej z egzaminu 

dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu. Powtórny egzamin winien się  

odbyć nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech 

miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

9. Do studenta/tki, który/a z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił/a do egzaminu 

dyplomowego lub przerwał/a egzamin stosuje się zapisy Regulaminu Studiów Wyższych 

ATH. 

10 Średnią ocenę z przebiegu studiów OI oblicza się według wzorów zamieszczonych w §23  

Regulaminu Studiów Wyższych ATH. 

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

12. 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 §39 Regulaminu Studiów Wyższych ATH. 

 

II. Obrona pracy magisterskiej 

1. Obrona pracy magisterskiej odbywa się przed Komisję Egzaminacyjną. 

2. Podczas obrony ocenia się prezentację ustną opartą o przygotowane materiały wizualne  

z wykorzystaniem środków multimedialnych. Student/tka przedstawia pracę w czasie nie 

dłuższym niż 15 minut. 

3. Po zakończeniu prezentacji, student/tka odpowiada na uwagi promotora i recenzenta  

zawarte w ocenie pracy. Student/tka zobowiązany jest również do ustosunkowania się  

do uwag pozostałych członków Komisji. 

4. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie obrony 

(Załącznik nr 1c). Ocena ta jest podawana do wiadomości studenta/tki przez 

Przewodniczącego Komisji bezpośrednio po zakończeniu egzaminu z zachowaniem zasad 

poufności danych osobowych. 

5. Ocenę z pisemnej pracy dyplomowej ustala Komisja Egzaminacyjna na podstawie ocen 

wystawionych przez promotora i recenzenta (Załącznik nr 1d). Ocena ta jest podawana do 

wiadomości studenta/tki przez Przewodniczącego Komisji bezpośrednio po zakończeniu 

egzaminu z zachowaniem zasad poufności danych osobowych. 
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6. Kwestie sporne między studentem/tką a Komisją Egzaminacyjną we wszystkich sprawach 

nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan Wydziału. 

7. Studentowi/tce przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dziekana Wydziału do Rektora  

Akademii Techniczno – Humanistycznej. 

 

IV. Dokumentacja obrony pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego magisterskiego 

1. Ocena pracy dyplomowej magisterskiej (Załącznik 1a) 

2. Recenzja pracy dyplomowej magisterskiej (Załącznik 1b) 

3. Protokół obrony pracy dyplomowej magisterskiej (Załącznik 1c) 

4. Protokół oceny pisemnej pracy dyplomowej magisterskiej (Załącznik 1d) 

5. Protokół ukończenia studiów II Stopnia kierunek Pielęgniarstwo (Załącznik 1e) 

6. Oświadczenie studenta/tki (załącznik 1f) 
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Załącznik nr 1a 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

kierunek Pielęgniarstwo studia  

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia                                                                    
 

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

……………………………..      
   /pieczątka Wydziału/ 

 
Szanowny(a) Pan(i)  

……………………………………. 

 

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej magisterskiej studenta(ki) 

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

 

 

........………………….. 

Dziekan 

 

 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ 

 
 

Imię i Nazwisko Studenta/tki: .......................................................... Nr albumu: ..................................... 

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

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

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

 

    Promotor: ................................................................................................................................................ 

 

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: 

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

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

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



6 

 

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

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

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

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

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

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

5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ogólna ocena pracy, uwagi: 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data ..............................                                                                                                      podpis 
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Załącznik nr 1b 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

kierunek Pielęgniarstwo studia  

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

Bielsko-Biała, dnia ………………………. 

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

 

 

Szanowny(a) Pan(i)  

……………………………………. 

 

Uprzejmie proszę o recenzję załączonej pracy dyplomowej magisterskiej studenta(ki) 

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

 

........………………….. 

Dziekan 

 

RECENZJA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ 

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

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

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

     Imię i Nazwisko Studenta/tki: .......................................................... Nr albumu: ..................................... 

     Recenzent .................................................................................................................................................. 

 

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: 

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

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

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

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

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

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



8 

 

4.  Inne uwagi: 

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

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

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

5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

7. Ogólna ocena pracy 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 

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

Data ..............................                                                                                                      podpis 
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Załącznik nr 1c 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

kierunek Pielęgniarstwo studia  

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

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

         

……………………………..      
   /pieczątka Wydziału/ 

 

Protokół  obrony pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Imię i Nazwisko Studenta: ............................................................ Nr albumu: .............................. 

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

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

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

 

Komisja  Egzaminacyjna  

1. Przewodniczący/a…………..………………...……………….……   

2. Promotor……………………………………………………….…   

3. Nauczyciel akademicki……………………………………………   

 

Ocena prezentacji pracy dyplomowej…………………………………  

Pytania:  

1. …………………………………...………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….ocena……… 

2. ………………………..………………………………………………………………….

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

.……………………………………………………………………….….ocena………. 

3. …………………………...………………………………….…………………………..

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

..............................................................................................................…..ocena………. 

    

Wynik Egzaminu Dyplomowego  ………………………… /średnia/ 

 

 

Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej 

……………....……………. 

...………………………… 
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…….………………………. 

Załącznik nr 1d 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

kierunek Pielęgniarstwo studia  

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

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

         

……………………………..      
   /pieczątka Wydziału/ 

 

Protokół oceny pisemnej pracy dyplomowej magisterskiej  

Imię i Nazwisko Studenta: ............................................................ Nr albumu: .............................. 

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

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

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

 

Komisja  Egzaminacyjna  

4. Przewodniczący/a…………..………………...……………….……   

5. Promotor……………………………………………………….…   

6. Nauczyciel akademicki……………………………………………   

 

 

Ocena promotora ……………………….. Ocena recenzenta ……………..……………… 

 

Ocena pisemnej pracy dyplomowej magisterskiej  …………………………/średnia/ 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej 

……………....……………. 

...………………………… 

…….………………………. 
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Załącznik nr 1e 

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

kierunek Pielęgniarstwo studia  

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

 

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

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

   

PROTOKÓŁ  

Ukończenia Studiów II Stopnia 

Stacjonarnych/Niestacjonarnych - Kierunek  Pielęgniarstwo 
 

 

 

Imię i nazwisko studenta ........................................................................... 

Nr albumu ..................................................................      

 

Temat pracy dyplomowej magisterskiej ...................................................................................... 

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

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

1. Ocena pracy dyplomowej magisterskiej  ………………………..................................... 

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

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

 

WYNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW: 

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

 

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

 

Ocena ostateczna (dyplom) 

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

Uzyskany tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa   

 

 

Prodziekan ds. Nauki                                                                                     Podpis Dziekana 

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

Prodziekan ds. Studenckich 

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

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego  

kierunek Pielęgniarstwo studia  

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

                       

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

 

 

 

 

Oświadczenie studenta/tki 

 

Świadoma/y odpowiedzialności prawnej oświadczam, że złożona praca magisterska  

pt.………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… została przeze mnie samodzielnie napisana. 

 Równocześnie oświadczam, że praca ta nie narusza praw autorskich innych osób  

w rozumieniu ustawy w dniu 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U.1994 nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych i chronionych prawem cywilnym. 

 Ponadto niniejsza praca nie zawiera informacji i danych uzyskanych w sposób 

nielegalny i nie była przedmiotem innych procedur urzędowych związanych z uzyskaniem 

dyplomów lub tytułów zawodowych uczelni wyższej. 

 

 

 

 

Podpis autora pracy 

..…………………………………… 

 


