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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 

studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej, promotora pracy dyplomowej. 

 

2. TERMINOLOGIA  

Praca dyplomowa w formie studium przypadku klinicznego - przez studium 

przypadku należy rozumieć szczegółowy i systematyczny opis sytuacji 

oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opisu zmian, 

jakie w tym czasie zachodzą w psychice i zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu, 

funkcjonowaniu w chorobie.  

Studium przypadku jest metodą badania, w której autor dąży do możliwie 

wszechstronnego opisu pacjenta, z uwzględnieniem bogatego zestawu 

zmiennych, przy czym badacza interesują zarówno wartości zmiennych, jak i 

zależności między nimi. Przystępując do badania nie formułuje się hipotez 

wstępnych, a jedynie dąży do zbadania zjawiska w jego rzeczywistym kontekście.  

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Dziekan Wydziału odpowiada za: 

● zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej i jej promotora po zasięgnięciu opinii 

Rady Wydziału, nie później niż na początku semestru dyplomowego 

● wyznaczenie terminu złożenia pracy dyplomowej licencjackiej  

● podpisanie prośby złożonej przez studenta na wniosek promotora pracy 

dyplomowej o udostępnienie danych medycznych- skierowaną do dyrektora 

placówki medycznej, w której przechowywana jest dokumentacja pacjenta. 

● wyznaczenie nauczyciela akademickiego przejmującego obowiązki promotora w 

przypadku dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie 

terminu złożenia pracy przez studenta 

● przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na wniosek promotora lub 

studenta, w przypadku długotrwałej choroby studenta lub niemożności wykonania 

pracy w ustalonym terminie z przyczyn uzasadnionych, niezależnych od studenta 

● skreślenie z listy studentów - studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w 

regulaminowym terminie, 

● dopuszczenie do egzaminu końcowego studentów, którzy złożyli pracę 

dyplomową zatwierdzoną przez promotora w wyznaczonym terminie 
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Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Zakładu odpowiada za: 

● zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących realizacji pracy dyplomowej 

licencjackiej przez studenta Dziekanowi Wydziału 

 

Promotor pracy dyplomowej odpowiada za: 

● wyznaczenie tematu pracy dyplomowej licencjackiej, 

● sprawowanie opieki nad studentem w czasie wykonywania pracy dyplomowej 

licencjackiej, 

● udzielenie pomocy studentowi w uzyskaniu zgody przez dyrektora placówki 

medycznej na uzyskanie danych pacjenta- niezbędnych do realizacji pracy 

dyplomowej (prośba o zgodę na udostępnienie danych medycznych powinna być 

podpisana przez Dziekana Wydziału na wniosek promotora i skierowana do 

dyrektora placówki medycznej, w której przechowywana jest dokumentacja 

pacjenta), 

● ocenę pracy dyplomowej licencjackiej (sporządzenie protokołu oceny pracy 

dyplomowej licencjackiej) 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w terminie wyznaczonym przez 

dziekana,  nie później niż do 15 czerwca - na studiach kończących się w 

semestrze letnim. 

 

5. OPIS PROCEDURY 

5.1. Student zobowiązany jest do napisania pracy dyplomowej licencjackiej w 

formie studium przypadku klinicznego. 

5.2. Promotorem pracy dyplomowej licencjackiej jest nauczyciel akademicki 

posiadający tytuł lub stopień naukowy.  

5.3. Temat pracy dyplomowej licencjackiej oraz promotora zatwierdza dziekan po 

zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. 

5.4. Do opisu przypadku klinicznego pacjenta wymagana jest zgoda na dostęp do 

danych pacjenta i dokumentacji medycznej. Prośba o zgodę na udostępnienie 

danych medycznych powinna być podpisana przez Dziekana na wniosek 

promotora i skierowana do dyrektora placówki medycznej, w której 

przechowywana jest dokumentacja pacjenta. 

5.5. Oceny pracy dyplomowej licencjackiej dokonuje promotor. 
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5.6. Student zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie pracę dyplomową 

licencjacką w dziekanacie w jednym egzemplarzu, oprawioną w miękką oprawkę 

(praca bindowana), podpisaną przez promotora.  

5.7. Elektroniczny zapis pracy należy zapisać w aplikacjach Microsoft Oficce na 

płycie CD, złożonej w opisanej kopercie.  

5.8. Złożenie pracy dyplomowej licencjackiej jest warunkiem dopuszczenia do     

końcowego egzaminu dyplomowego.        

5.9. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na 

opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza nauczyciela 

akademickiego przejmującego obowiązki promotora. 

5.10. Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej licencjackiej na 

wniosek promotora lub studenta. W przypadku długotrwałej choroby studenta lub 

niemożności wykonania pracy w ustalonym terminie z przyczyn uzasadnionych, 

niezależnych od studenta. 

5.11. Rektor może dodatkowo przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej 

licencjackiej o kolejny okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku nie 

złożenia pracy w przedłużonym przez rektora terminie, student zostaje skreślony z 

listy studentów.  

5.12. Student, który nie złożył pracy dyplomowej licencjackiej w regulaminowym 

terminie, zostaje decyzją dziekana skreślony z listy studentów.  

5.13. Studentowi, którego jedyną przyczyną skreślenia było nie oddanie pracy 

dyplomowej licencjackiej w regulaminowym terminie, przysługuje prawo do 

wznowienia studiów. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów 

 

Załącznik 1 - Regulamin pracy dyplomowej w formie studium przypadku 

klinicznego studia stacjonarne I stopnia kierunek Pielęgniarstwo 

Załącznik 2 - Strona tytułowa pracy dyplomowej 

Załącznik 3 - Oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy 

Załącznik 4 - Okładka CD  


