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Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                       
 
 
Terminarz Egzaminów Dyplomowych 
 
Kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 
 
1. Złożenie ostatecznej wersji tematów prac licencjackich do Dziekanatu do dnia 28.04.2017r. 
2. Złożenie pracy licencjackiej u promotora do dnia 25.05.2017r. 
3. Przedłożenie w Dziekanacie WNoZ do dnia 02.06.2017r.: 
Przez Promotora: 
- ocenionego i podpisanego przez promotora 1 egzemplarza pracy licencjackiej w miękkiej 
oprawie 
- płytę CD w opisanej kopercie z nagraną pracą licencjacką 
Przez Studenta/kę: 
- indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć 
- kartę obiegową 
- 4 zdjęć w formacie 45mmx65mm 
- potwierdzenie dokonania opłaty z dyplom w wysokości 60 PLN, na indywidualne konto  
   studenckie 
- indeksu umiejętności 
4. Losowanie dnia Egzaminu Praktycznego i kolejności przystąpienia do egzaminu - 07.06.2017r.  
godz. 13:00  
5. Egzamin Dyplomowy Teoretyczny (test) 07.06.2017r. godz. 9:00 
- Powtórny Egzamin Dyplomowy Teoretyczny (ustny) 20.06.2017r.  
6. Egzamin Dyplomowy Praktyczny (OSCE) 12, 13, 14.06.2017r. godz. 7:00-16:00 
- Drugi termin (powtórny Egzamin Dyplomowy Teoretyczny i Praktyczny) 19.07.2017r. 
 
 
 
 
 
 
Absolwenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu oraz odpisu suplementu w języku 
angielskim powinni złożyć w Dziekanacie WNoZ następujące dokumenty: 
- wniosek (do pobrania w Dziekanacie WNoZ lub na stronie internetowej 
www.wnoz.ath.bielsko.pl) 
- potwierdzenie dokonania opłaty za odpis dyplomu w wysokości 40 PLN 
- 1 zdjęcie w formacie 45mmx65mmm 
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Kierunek Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia (uzupełniające)  
 
1. Złożenie ostatecznej wersji tematów prac licencjackich do Dziekanatu do dnia 30.05.2017r. 
2. Złożenie pracy licencjackiej u promotora do dnia 14.06.2017r. 
3. Przedłożenie przez Promotora w Dziekanacie WNoZ do dnia 03.07.2017r.  
- ocenionej i podpisanej przez promotora 1 egzemplarza pracy licencjackiej w miękkiej oprawie  
- płytę CD w opisanej kopercie z nagraną pracą licencjacką 
4. Przedłożenie przez Studenta w Dziekanacie WNoZ do dnia 30.06.2017r.  
- indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć 
- kartę obiegową 
- 4 zdjęć w formacie 45mmx65mm 
- potwierdzenie dokonania opłaty z dyplom w wysokości 60 PLN, na indywidualne konto  
   studenckie 
- indeksu umiejętności 
5. Egzamin Dyplomowy 17.07.2017r.  
- Drugi termin (powtórny Egzamin Dyplomowy) 06.09.2017r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolwenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu oraz odpisu suplementu w języku 
angielskim powinni złożyć w Dziekanacie WNoZ następujące dokumenty: 
- wniosek (do pobrania w Dziekanacie WNoZ lub na stronie internetowej 
www.wnoz.ath.bielsko.pl) 
- potwierdzenie dokonania opłaty za odpis dyplomu w wysokości 40 PLN 
- 1 zdjęcie w formacie 45mmx65mmm 
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Kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II stopnia 
 
1. Złożenie ostatecznej wersji tematów prac magisterskich do Dziekanatu do dnia 14.04.2017r. 
2. Złożenie pracy magisterskiej wraz z płytą CD u promotora 16.05.2017r. 
3. Przedłożenie przez Promotora w Dziekanacie WNoZ do dnia 19.06.2017r.  
- ocenionej przez promotora i recenzenta oraz podpisanej przez promotora 1 egzemplarza  

pracy magisterskiej (wydruk dwustronny) w miękkiej oprawie 
4. Przedłożenie przez Studenta w Dziekanacie WNoZ do dnia 14.06.2017r.  
- płytę CD w opisanej kopercie z nagraną pracą magisterską 
- kartę obiegową 
- 4 zdjęć w formacie 45mmx65mm 
- potwierdzenie dokonania opłaty z dyplom w wysokości 60 PLN, na indywidualne konto  
   studenckie 
5. Losowanie Komisji Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego 07.06.2017r. 
6. Egzamin Dyplomowy 20.06.2017r. 
- Drugi termin (powtórny Egzamin Dyplomowy) 05.09.2017r. 
 
 
Termin złożenia prac u Promotorów dla studentów powtarzających IV semestr 19.05.2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolwenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu oraz odpisu suplementu w języku 
angielskim powinni złożyć w Dziekanacie WNoZ następujące dokumenty: 
- wniosek (do pobrania w Dziekanacie WNoZ lub na stronie internetowej 
www.wnoz.ath.bielsko.pl) 
- potwierdzenie dokonania opłaty za odpis dyplomu w wysokości 40 PLN 
- 1 zdjęcie w formacie 45mmx65mmm 
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Kierunek Ratownictwo medyczne studia stacjonarne I stopnia 
 
1. Złożenie ostatecznej wersji tematów prac licencjackich do Dziekanatu do dnia 20.04.2017r. 
2. Złożenie pracy licencjackiej u opiekuna 30.05.2017r. 
3. Przedłożenie w Dziekanacie WNoZ do dnia 13.06.2017r. : 
Przez Opiekuna: 
- ocenionego i podpisanego przez opiekuna 1 egzemplarza pracy licencjackiej w miękkiej 
oprawie  
- płytę CD w opisanej kopercie z nagraną pracą licencjacką 
Przez Studenta/kę: 
- indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć 
- kartę obiegową 
- 4 zdjęć w formacie 45mmx65mm 
- potwierdzenie dokonania opłaty z dyplom w wysokości 60 PLN, na indywidualne konto  
   studenckie 
- indeksu umiejętności 
4. Losowanie dnia Egzaminu Praktycznego i numeru Komisji Egzaminacyjnej 07.06.2017r. g:11:00 
5. Egzamin Dyplomowy Teoretyczny (test) 19.06.2017r.  
6. Egzamin Dyplomowy Praktyczny 21.06.2017r.  
- Drugi termin (powtórny Egzamin Dyplomowy) 06.09.2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolwenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu oraz odpisu suplementu w języku 
angielskim powinni złożyć w Dziekanacie WNoZ następujące dokumenty: 
- wniosek (do pobrania w Dziekanacie WNoZ lub na stronie internetowej 
www.wnoz.ath.bielsko.pl) 
- potwierdzenie dokonania opłaty za odpis dyplomu w wysokości 40 PLN 
- 1 zdjęcie w formacie 45mmx65mmm 
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Kierunek Ratownictwo medyczne studia niestacjonarne I stopnia 
 
1. Złożenie ostatecznej wersji tematów prac licencjackich do Dziekanatu do dnia 30.05.2017r. 
2. Złożenie pracy licencjackiej u opiekuna 20.06.2017r. 
3. Przedłożenie w Dziekanacie WNoZ do dnia 04.07.2017r.  
Przez Opiekuna: 
- ocenionej i podpisanej przez opiekuna 1 egzemplarza pracy licencjackiej w miękkiej oprawie 
- płytę CD w opisanej kopercie z nagraną pracą licencjacką 
Przez Studenta/kę: 
- indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć 
- kartę obiegową 
- 4 zdjęć w formacie 45mmx65mm 
- potwierdzenie dokonania opłaty z dyplom w wysokości 60 PLN, na indywidualne konto  
   studenckie 
-  indeksu umiejętności. 
4. Losowanie numeru Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Praktycznego 14.07.2017r. g: 14:00 
5. Egzamin Dyplomowy Teoretyczny (ustny) 19.07.2017r.  .  
6. Egzamin Dyplomowy Praktyczny 20.07.2017r.  
- Drugi termin (powtórny Egzamin Dyplomowy) 06.09.2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolwenci ubiegający się o wydanie odpisu dyplomu oraz odpisu suplementu w języku 
angielskim powinni złożyć w Dziekanacie WNoZ następujące dokumenty: 
- wniosek (do pobrania w Dziekanacie WNoZ lub na stronie internetowej 
www.wnoz.ath.bielsko.pl) 
- potwierdzenie dokonania opłaty za odpis dyplomu w wysokości 40 PLN 
- 1 zdjęcie w formacie 45mmx65mmm 


