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1. ZAKRES PROCEDURY 

Wydział Nauk o Zdrowiu.  

Celem procedury jest określenie zasad oceniania studentów I i II stopnia studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Poziom kształcenia- studia I stopnia (licencjackie), studnia II stopnia 

(magisterskie). 

Profil kształcenia- profil praktyczny, który obejmuje moduł zajęć służących 

zdobywaniu wiedzy przez studenta, pogłębionych umiejętności teoretycznych i 

praktycznych. 

Kierunek studiów- obszary kształcenia w zakresie Pielęgniarstwa i Ratownictwa 

medycznego, realizowane w oparciu o programy kształcenia. 

Obszar kształcenia- zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów 

wiedzy określonych w Prawie o Szkolnictwie Wyższym. 

Program kształcenia- opis określonych spójnych efektów kształcenia, zgodny z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu 

kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi do 

poszczególnych modułów tego procesu punktami ETCS. 

Punkty ETCS- punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 

Program studiów- dokument określający: formę studiów (stacjonarne, 

niestacjonarne), liczbę semestrów, punktację ETCS, moduły kształcenia (zajęcia 

lub grupy zajęć), sposoby weryfikacji efektów kształcenia, plan studiów, 

wymagania w zakresie praktyk. 

Zakładane efekty kształcenia- efekty kształcenia zawarte w karcie 

przedmiotu/modułu. 

Efekty kształcenia- zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. 

Osiągnięte efekty kształcenia- efekty uzyskane w procesie dydaktycznym przez 

studenta. 

Ocena osiągniętych efektów kształcenia- ocena stopnia osiągnięcia 

zakładanego efektu kształcenia przez studenta. Prace dokumentujące osiągnięcie 

efektów kształcenia np. sprawozdanie, kolokwium, egzamin pisemny, protokół 

egzaminu ustnego. 
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Prowadzący przedmiot- osoba odpowiedzialna za przedmiot, nauczyciel 

akademicki upoważniony do prowadzenia wykładów, ćwiczeń, oceniania, 

przeprowadzania kolokwiów, egzaminów, dokonywania wpisów dotyczących 

danego przedmiotu w dokumentacji toku studiów. 

Kwalifikacje- osiągnięte efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia, poświadczone 

dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

• Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

• Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

• Kierownik jednostki organizacyjnej 

• Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 

• Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

• Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia 

• Opiekunowie roku (poszczególnych lat studiów) 

• Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostce organizacyjnej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot 

• Prowadzący zajęcia 

• Promotor/opiekun pracy dyplomowej 

• Recenzent pracy dyplomowej 

• Opiekun dydaktyczny studenckich praktyk zawodowych  

 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

Cały rok akademicki 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

Celem procedury  oceniania studentów jest ocena założonych efektów kształcenia 

i podejmowanie działań doskonalących w zakresie procesu kształcenia 

realizowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
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5.1. Postępowanie w zakresie oceny i monitorowania efektów kształcenia na 

wydziale Nauk o Zdrowiu 

 

 

5.1.1 Osoba odpowiedzialna za przedmiot i prowadzący zajęcia dydaktyczne 

 

1. O obsadzie zajęć dydaktycznych i wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za 

przedmiot decyduje Kierownik jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest 

moduł kształcenia. 

 

2. Do zadań osoby odpowiedzialnej za przedmiot należy: 

a) opracowanie i aktualizacja treści programu oraz jego zgodność ze standardami, 

 

b) opracowanie modułu dotyczącego danego przedmiotu, 

 

c) ustalenie harmonogramu oraz zasad prowadzenia modułu (sposoby kontroli 

osiąganych wyników przez studentów, wykaz literatury, zasady BHP obowiązujące 

podczas zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz 

warunki uzyskania oceny końcowej), 

 

d) podanie studentom informacji o module kształcenia (zakres tematyki, forma 

zaliczenia, literatura) na pierwszych zajęciach,  

 

e) przygotowanie dokumentacji do zajęć praktycznych odbywających się 

w Placówkach Służby Zdrowia, 

 

f) wpisywanie ocen końcowych do kart okresowych osiągnięć studenta i w indeksie 

(dotyczy studentów zarekrutowanych w roku akademickim 2012/2013 oraz 

2013/2014), 

 

g) wpisywanie ocen i wypełnianie protokołów ocen końcowych w systemie 

elektronicznym „Wirtualny Dziekanat” (dotyczy studentów zarekrutowanych od 

roku akademickiego 2014/2015). 

 

h) Osoba odpowiedzialna za przedmiot nadzoruje osiągane efekty kształcenia we 

wszystkich formach i rodzajach zajęć realizowanych w ramach przedmiotu: 
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1) wykładach, 

2) konserwatoriach, 

3) ćwiczeniach audytoryjnych,  

4) ćwiczeniach laboratoryjnych,  

5) ćwiczeniach terenowych,  

4) zajęciach praktycznych,  

5) konwersatoriach,  

6) seminariach dyplomowych,  

7) seminariach przedmiotowych,   

8) lektoratach.  

 

3. Do osoby odpowiedzialnej za daną formę zajęć w ramach przedmiotu należy: 

a) opracowanie i terminowe wydanie studentom materiałów, które są niezbędne do  

odbycia danej formy zajęć (tematy wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, 

seminariów, zajęć praktycznych i materiałów pomocniczych), 

 

b) podanie studentom na pierwszych zajęciach programu zajęć, warunków 

zaliczenia prowadzonej przez siebie formy zajęć oraz wykaz literatury, 

przeprowadzenie szkolenia BHP na zajęciach laboratoryjnych oraz na zajęciach 

praktycznych odbywających się w Placówkach Służby Zdrowia, 

 

c) ustalenie i podanie do wiadomości studentom godzin konsultacji w ramach 

prowadzonego przez siebie przedmiotu, 

 

d) prowadzenie katalogu ocen cząstkowych, 

 

e) dbałość o przygotowanie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (bezpieczne i higieniczne warunki pracy) zgodnie z instrukcją 

szkolenia studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym 

w Akademii Techniczno-Humanistycznej, 

 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
 

6 

 

f) archiwizowanie zapisów dokumentujących osiągnięte efekty kształcenia 

(kolokwia, prace pisemne studentów, egzaminy), 

 

g) prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za: 

• realizację zajęć w sposób umożliwiający osiągnięcie przez studenta zakładanych 

efektów kształcenia, 

• stałe i ciągłe potwierdzanie osiąganych efektów kształcenia,  

• indywidualną weryfikację osiągniętych przez studenta efektów kształcenia 

(zgodnie z metodami sprawdzania efektu kształcenia znajdującymi się w module 

kształcenia).  

4. Osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia jest niezbędne do 

zaliczenia przedmiotu.  

 

5.2.Wydziałowa Komisja ds. Programów kształcenia dla kierunków studiów 

  

1. Komisja ds. Programów Kształcenia dla kierunków studiów dokonuje oceny 

osiągniętych efektów kształcenia, formułuje wnioski, które mają na celu 

doskonalenie programów kształcenia kierunków studiów prowadzonych na WNOZ 

we wszystkich formach i rodzajach kształcenia. 

 

5.3. Ocena osiąganych efektów kształcenia 

 

5.3.1. Egzaminy 

 

1. Zasady organizacji sesji egzaminacyjnej opisane są w Regulaminie Studiów 

Wyższych Akademii Techniczno- Humanistycznej.  

2. Studenci studiów I i II stopnia oceniani są w skali 2-5 zgodnie z informacjami o 

zasadach zaliczenia przedmiotu podanymi w programie studiów. 

3. Ocenie podlega stopień osiągnięty przez studenta opisanych w module efektów 

kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opanowania wiedzy i umiejętności 

praktycznych oraz kompetencji społecznych.  

4. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:  
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5,0- bardzo dobry 
4,5- dobry plus 
4,0- dobry 
3,5- dostateczny plus 
3,0- dostateczny 
2,0- niedostateczny 
 
5. Podczas egzaminów ustnych/kolokwiów studentowi zostaje przedstawione 

uzasadnienie wystawionej oceny w odniesieniu do wymogów sformułowanych w 

module przedmiotu.  

6. Student ma prawo do dwukrotnego zaliczania danej formy zajęć w czasie sesji 

egzaminacyjnej oraz jednokrotnego zaliczania poprawkowego do końca sesji 

egzaminacyjnej poprawkowej. Zaliczenie zajęć po zakończeniu sesji 

egzaminacyjnej poprawkowej może odbywać się za zgodą dziekana                        

i prowadzącego przedmiot.  

 

7. Na uzasadniony wniosek studenta o braku obiektywnej oceny jego wiedzy, 

dziekan może zarządzić przeprowadzenie komisyjnego sprawdzianu 

zaliczeniowego. Sprawdzian ten przeprowadza się według zasad obowiązujących 

dla egzaminu komisyjnego. 

  

8. Prowadzący przedmiot ma prawo do wyznaczenia zerowego terminu egzaminu. 

Zerowy termin egzaminu wyznaczany jest przed sesją egzaminacyjną w godzinach 

wolnych od zajęć.  

 

9. O zaliczeniu modułu kształcenia świadczy pozytywna ocena końcowa z modułu, 

którą wystawia nauczyciel akademicki prowadzący wykłady. 

 

10. Oceny semestralne/ roczne muszą zostać wpisane przez egzaminatora w 

wyznaczonym terminie do karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu (dotyczy 

studentów zarekrutowanych w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014). 

Wpisywanie ocen i wypełnianie protokołów ocen końcowych w systemie 

elektronicznym „Wirtualny Dziekanat” (dotyczy studentów zarekrutowanych od 

roku akademickiego 2014/2015). 
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11. zgodnie z regulaminem studiów  wyższych ATH okresem rozliczeniowym dla 

studenta jest semestr.  

 

5.3.2. Zasady dyplomowania 

1. Praca dyplomowa 

Praca dyplomowa sprawdza efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności: 

• orientacji w dziedzinie, której dotyczy praca, 

• poprawnego posługiwania się terminologią właściwą dla wybranego obszaru 
badań, 

• formułowania rozwiniętej, spójnej, logicznej, poprawnej językowo wypowiedzi 
pisemnej, 

• zbierania materiałów badawczych potrzebnych do pracy, rozpoznawania stanu 
badań nad podjętym zagadnieniem, 

• samodzielnego selekcjonowania i analizowania zebranego materiału, 

• sporządzania przypisów i bibliografii. 

• Praca dyplomowa na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 

oraz „studia pomostowe” 

a) student zobowiązany jest do wykonania pracy dyplomowej w formie studium 

przypadku klinicznego,  

b) student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego 

posiadającego tytuł lub stopień naukowy,  

c) temat pracy dyplomowej i jej promotora zatwierdza dziekan po zasięgnięciu 

opinii rady wydziału,  

d) oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor, w przypadku studiów 

stacjonarnych dodatkowo jeden recenzent wyznaczony przez dziekana,  

e) student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż:  

1) do 15 lutego – na studiach kończących się w semestrze zimowym,  

2) do 15 września – na studiach kończących się w semestrze letnim,  

f) w razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie 

terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza nauczyciela 

akademickiego przejmującego obowiązki promotora.  
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• Praca dyplomowa na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne                  

i niestacjonarne II stopnia 

a) praca dyplomowa może mieć charakter:  

- pracy badawczej klinicznej lub statystycznej, 

- pracy na temat funkcjonowania i organizacji służby zdrowia, 

- opracowania dotyczącego historii pielęgniarstwa, 

b) student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela akademickiego 

posiadającego stopień naukowy,  

c) temat pracy dyplomowej i jej promotora zatwierdza dziekan po zasięgnięciu 

opinii rady wydziału, 

d) temat pracy dyplomowej studenta powinien być związany z kierunkiem studiów i 

specjalnością, jak również uwzględniać poziom i profil studiów, oraz winien być 

ustalony nie później niż na początku semestru poprzedzającego semestr 

dyplomowy,  

e) oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent wyznaczony 

przez dziekana. W przypadku pracy magisterskiej, przynajmniej jeden z 

oceniających pracę powinien mieć tytuł naukowy, stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub być pracownikiem zatrudnionym na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego,  

f) zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych ATH paragraf 38, punkt 1 student 

zobowiązany jest do przedłożenia w dziekanacie 2 egzemplarzy pracy dyplomowej 

ocenionej pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz jednej elektronicznej 

wersji pracy na płytce CD. 

 

● Praca dyplomowa na kierunku Ratownictwo medyczne studia stacjonarne   

i niestacjonarne I stopnia 

 

a) praca dyplomowa na kierunku ratownictwo medyczne polega na opracowaniu 

scenariusza działań ratowniczych w różnych sytuacjach zagrożenia życia 

człowieka, 

b) temat pracy dyplomowej wybiera student we współpracy z promotorem, 

c) nadzór nad pracą dyplomową w formie scenariusza działań ratowniczych 

prowadzi promotor pracy, który jest nauczycielem akademickim Wydziału Nauk o 

Zdrowiu, 

d) promotorów zatwierdza corocznie Rada Wydziału, 
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e) złożenie pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie przez promotora jest 

warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.  

 

 

2. Egzamin dyplomowy  

• Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne 

I stopnia 

Egzamin dyplomowy ma na celu ocenę osiągnięcia przez absolwenta studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo efektów kształcenia w zakresie:  

a) wiedzy:  

- szczegółowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa,  

- ogólnej wiedzy z zakresu innych nauk medycznych,  

- znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu pielęgniarki;  

b) umiejętności:  

- korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego 

poziomu opieki,  

- udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i 

zapobiegania chorobom,  

- sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem 

niepełnosprawnym i umierającym,  

 

- samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i 

zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego 

poszanowanie i respektowanie jego praw,  

- organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki 

zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działania społeczności lokalnej na rzecz 

zdrowia;  

 

c) kompetencji społecznych:  

- skutecznego i z empatią porozumiewa się z pacjentem,  
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- posiadania świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,  

- posiadania świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia 

się.  

 

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego jeśli spełni następujące 

warunki:  

- zaliczy wszystkie przedmioty i praktyki zawodowe przewidziane w planie studiów, 

- przedłoży w Dziekanacie 1 egzemplarz pracy dyplomowej ocenionej pozytywnie 

przez promotora oraz jedną elektroniczną wersję pracy (płyta CD). 

  

Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo składa się z testowego egzaminu 

teoretycznego i egzaminu praktycznego. Zakres obu egzaminów na wniosek 

Dziekana zatwierdza Rada Wydziału. Informacja ta, jest podawana studentom na 

początku semestru dyplomowego, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych 

ATH.  

Zgodnie z Regulaminem Wydziałowym Międzyuczelnianej Olimpiady 

pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, studenci którzy zakwalifikowali się do II 

etapu Olimpiady, na podstawie decyzji Dziekana zostają zwolnieni z egzaminu 

dyplomowego teoretycznego. W przypadku, gdy studenci zakwalifikowali się do III 

etapu Olimpiady zostają zwolnieni z egzaminu dyplomowego teoretycznego i 

praktycznego.  

Ocenę egzaminu dyplomowego z części praktycznej i teoretycznej stanowi średnia 

z obu ocen.  

 

Egzamin dyplomowy teoretyczny: 
- polega na sprawdzeniu osiągnięcia założonych efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, stanowi pierwszą część egzaminu dyplomowego i ma formę pisemnego 

testu jednokrotnego wyboru,  

- baza pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu dyplomowego teoretycznego 

jest utworzona przez nauczycieli akademickich WNoZ i podana do wiadomości 

studentom na początku semestru dyplomowego, 

-wynik egzaminu teoretycznego 60 punktów jest podstawą uzyskania przez 

studenta pozytywnej oceny.  

Punktowe kryteria oceny:  

100 – 93 punktów – bardzo dobry  

92 - 85 punktów – dobry plus  
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84 - 77 punktów – dobry  

76 - 69 punktów – dostateczny plus  

68 - 60 punktów – dostateczny  

59 i mniej punktów - niedostateczny  

 

Egzamin dyplomowy praktyczny:  

- jest formą sprawdzenia umiejętności praktycznych lub klinicznych, nabytych w 

trakcie kształcenia praktycznego w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki 

specjalistycznej,  

- polega na wykonaniu zadania praktycznego (próba pracy),  

- egzamin dyplomowy praktyczny prowadzą odrębne komisje na terenie oddziałów 

szpitalnych, przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną, której skład 

stanowią przewodniczący i co najmniej dwóch członków – nauczycieli 

akademickich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe,  

- zadania egzaminacyjne, które stanowią podstawę przeprowadzenia egzaminu 

praktycznego przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnych, 

- członkowie Komisji Egzaminacyjnej prowadzą bezpośrednią obserwację 

studenta, podczas wszystkich wykonywanych przez niego czynności, 

- członkowie Komisji Egzaminacyjnej gromadzą swoje obserwacje w arkuszu 

oceny wykonania zadania egzaminacyjnego przez studenta. 

 

• Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo „studia pomostowe” 

 

- student zobowiązany jest do zdania egzaminu dyplomowego licencjackiego 

zgodnie z wymaganiami standardu nauczania, 

- dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po wypełnieniu przez 

studenta następujących warunków: 

a) zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych 

w planie studiów. 

b) przedłożenie w Dziekanacie 1 egzemplarza pracy dyplomowej ocenionej 

pozytywnie przez promotora oraz jednej elektronicznej wersji pracy (płyta CD), 

 

- egzamin dyplomowy składa się z egzaminu teoretycznego i praktycznego, zakres 

obu egzaminów zatwierdza Rada Wydziału na wniosek Dziekana i podaje do 

informacji studentom na początku roku dyplomowego, 
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- egzamin dyplomowy przeprowadzony jest z przedmiotów kierunkowych: 

- Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 

- Interna i pielęgniarstwo internistyczne, 

- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 

- egzamin dyplomowy polega na omówieniu przez studenta wylosowanego 

zadania, praktycznego rozwiązania zadania egzaminacyjnego z wykorzystaniem 

posiadanych umiejętności zawodowych, a także  uzasadnienia przyjętego 

rozwiązania przedstawionego w procesie pielęgnowania, 

- w trakcie egzaminu ocenie podlega indywidualna praca studenta, 

- ocenę egzaminu dyplomowego z części praktycznej i teoretycznej stanowi 

średnia z obu ocen, 

- student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu może ponownie 

przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, który ustala Dziekan Wydziału. 

 

● Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne            

i niestacjonarne II stopnia 

 - 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:  

a) posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk 

medycznych;  

b) posiadania umiejętności dotyczących:  

- rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z 

podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań 

zawodowych i warunków ich realizacji,  

- określania standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia 

pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki zawodowej,  

- 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,  

- organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem 

przyjętych teorii i koncepcji opieki,  

- organizowania pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji, 
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- wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich 

w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym 

(pielęgniarek i położnych),  

- opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu 

odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,  

- opracowywania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania         

i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,  

- dokonywania wyboru i stosowania określonych metod, technik organizatorskich    

i technik zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych          

i usprawnianiu pielęgniarstwa,  

- dokonywania wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz 

stosowania wybranych z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz 

celu, który należy osiągnąć,  

- opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu 

do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności 

lokalnych. 

  

Student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego po spełnieniu 

następujących warunków:  

- zaliczy wszystkie przedmioty i praktyki zawodowe przewidziane w planie studiów,  

- przedłoży w Dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej magisterskiej 

dopuszczone przez promotora i recenzenta do obrony oraz jedną elektroniczną 

wersję pracy (płyta CD),  

- egzamin dyplomowy polega na obronie napisanej przez studenta pracy, która 

powinna być ukierunkowana na wysoki poziom znajomości i zrozumienia faktów, 

umiejętności analizy, syntezy oraz rozwiązywania problemów,  

- Rada Wydziału na początku roku dyplomowego zatwierdza na wniosek Dziekana 

nauczycieli akademickich Wydziału, którzy pełnią funkcje promotorów, 

recenzentów oraz wchodzących w skład Komisji Egzaminu Dyplomowego, 

- w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego 

Dziekan  wyznacza drugi termin egzaminu. 

 

Obrona pracy magisterskiej: 

- przeprowadzana jest przez Komisję Egzaminacyjną, 

  

- podczas obrony ocenia się prezentację ustną opartą o przygotowane materiały 

wizualne z wykorzystaniem środków multimedialnych, 
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- po zakończeniu prezentacji, student odpowiada na uwagi promotora i recenzenta 

zawarte w ocenie pracy. Jest on również zobowiązany jest również do 

ustosunkowania się do uwag pozostałych członkowie Komisji.  

- ocena pracy magisterskiej jest średnią z ocen wystawionych w trakcie obrony 

przez członków Komisji.  

 

• Egzamin dyplomowy na kierunku Ratownictwo medyczne studia 

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

 

- egzamin dyplomowy na kierunku Ratownictwo medyczne jest sprawdzianem:  

 

a) stopnia opanowania wiedzy przez studenta oraz umiejętności praktycznych w 

podejmowaniu działań ratowniczych wobec pacjenta będącego w bezpośrednim 

zagrożeniu życia,  

b) opanowania umiejętności kierowania zespołem ratownictwa medycznego.  

 

Student zobowiązany jest do zdania egzaminu dyplomowego licencjackiego 

zgodnie ze standardem nauczania. 

 

Student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego licencjackiego jeśli 

zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki zawodowe przewidziane w planie studiów 

oraz złożył w dziekanacie pracę dyplomową licencjacką ocenioną pozytywnie 

przez promotora. 

 

Egzamin dyplomowy licencjacki składa się z egzaminu teoretycznego  

i praktycznego, zakres egzaminu teoretycznego i praktycznego zatwierdza Rada 

Wydziału na wniosek dziekana w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. 

 

Ocenę egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego stanowi średnia z 

obu ocen, przy czym obie oceny muszą być pozytywne. Średnią ocenę  

z przebiegu studiów oblicza się wg wzoru zamieszczonego w regulaminie studiów 

wyższych ATH. 
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Egzamin dyplomowy praktyczny  

- przeprowadza Komisja Egzaminacyjna składająca się z przewodniczącego oraz 

dwóch członków (nauczycieli akademickich posiadających kierunkowe 

wykształcenie zawodowe), 

- egzamin praktyczny odbywa się w laboratoriach Wydziału Nauk o Zdrowiu, które 

wyposażone są w fantomy i symulatory pacjenta oraz w sprzęt ratunkowy, 

 

- egzamin dyplomowy praktyczny polega na realizacji wylosowanego w trakcie 

egzaminu scenariusza postępowania ratunkowego wobec dziecka lub osoby 

dorosłej, 

- w trakcie egzaminu praktycznego student powinien wykazać się umiejętnością 

kierowania zespołem ratownictwa medycznego podejmującego  działania wobec 

pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia, 

- zadania egzaminacyjne przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnych, 

którzy w trakcie egzaminu grają role członków zespołu ratownictwa medycznego, 

- członkowie Komisji Egzaminacyjnej gromadzą informacje o zdającym  

w arkuszu oceny wykonania zadania egzaminacyjnego, 

- ocenę z egzaminu praktycznego podaje do wiadomości studentów 

przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej bezpośrednio po zakończeniu egzaminu 

praktycznego, a podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie odpowiedniej liczby 

punktów. 

 

Egzamin dyplomowy teoretyczny 

- student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego teoretycznego jeśli 

uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego praktycznego, 

- egzamin teoretyczny odbywa się w formie ustnej z przedmiotów kierunkowych 

wyznaczonych przez dziekana i zatwierdzonych przez Radę Wydziału, 

- w przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu student może 

przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dziekana, 

- nieusprawiedliwione przez studenta nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego 

jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

 

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego 

teoretycznego lub praktycznego może przystąpić ponownie do egzaminu 

dyplomowego w terminie ustalonym przez dziekana. 
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Absolwent studiów licencjackich w zakresie ratownictwa medycznego po 

uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego 

otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

 

Regulamin studiów wyższych ATH   
Uchwała Nr 988/04/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 
29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów w Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  
 

Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi 

zmianami 

 

Zarządzenie Nr 514/2011/2012 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 
z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów druków, na których należy 
przygotować dokumentację programów kształcenia 
       

Zarządzenie nr 727/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku Białej z dnia  9 października 2013 roku w sprawie wzorów dokumentów 

i ich obiegu w zakresie planowania, przydziału i rozliczania zajęć dydaktycznych 

na studiach I, II i III stopnia  

 

Zarządzenie nr 717/2012/2013 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej 

z dnia 12 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy 

 

Instrukcja szkolenia studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I 

stopnia (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 

418/2013/2014 z dnia 24 września 2014 r.) 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I i 

niestacjonarne II stopnia (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o 

Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014 r.)  

 

Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek Pielęgniarstwo studia pomostowe 

(Załącznik do Uchwały Rady Wydziału nr 322/2012/2013 z dnia 5.02.2013 r. 
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Regulamin pracy dyplomowej w formie studium przypadku klinicznego kierunek 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 421/2013/2014 z dnia 24 września 2014 r.) 

 

Regulamin pracy dyplomowej kierunek pielęgniarstwo studia stacjonarne i 

niestacjonarne II stopnia (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o 

Zdrowiu nr 422/2013/2014 z dnia 24 września 2014 r.) 

 

Regulamin pracy dyplomowej w formie studium przypadku klinicznego kierunek 

Pielęgniarstwo studia niestacjonarne „Pomostowe” I stopnia (Załącznik nr 1 do 

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 423/2013/2014 z dnia 24 września 

2014 r.) 

 

Regulamin pracy dyplomowej kierunek Ratownictwo medyczne studia stacjonarne 

i niestacjonarne I stopnia ((Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o 

Zdrowiu nr 424/2013/2014 z dnia 24 września 2014 r.) 

 

Powiązane procedury: 

Procedura 3- przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej kierunek 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 

Procedura 4- proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne 

I stopnia 

Procedura 5- przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej kierunek 

Pielęgniarstwo studia I stopnia- pomostowe 

Procedura 6- proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia 

niestacjonarne- pomostowe 

Procedura 7- przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej kierunek Ratownictwo 

medyczne studia stacjonarne I stopnia 

Procedura 8- proces dyplomowania na kierunku Ratownictwo medyczne studia I 

stopnia 

Procedura 11- obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne 

Procedura 14- zaliczenie modułu kształcenia 

Procedura 22- przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu/modułu kształcenia 

 

 


