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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 

studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej, nauczycieli akademickich 

pełniących funkcję promotorów i recenzentów oraz wchodzących w skład komisji 

egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego.  

 

2. TERMINOLOGIA 

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. Posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk 
medycznych.  
2. Umiejętności:  
- 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,   
- 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,  
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- opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu 
do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności 
lokalnych.  
 
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Dziekan Wydziału odpowiada za: 

● wyznaczenie na początku roku dyplomowego nauczycieli akademickich 
Wydziału pełniących funkcje promotorów i recenzentów. Listę nauczycieli Dziekan  
przedstawia Radzie Wydziału do zatwierdzenia; 
● wyznaczenie terminów egzaminów dyplomowych oraz terminu egzaminu 

dyplomowego poprawkowego, które przedstawia Radzie Wydziału do 

zatwierdzenia; 

● podanie do wiadomości studentom na początku semestru dyplomowego 

terminów egzaminów dyplomowych, a także terminu egzaminu poprawkowego 

zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych ATH; 

● ustalenie składu komisji egzaminacyjnej egzaminu dyplomowego i 

przedstawienie go Radzie Wydziału do zatwierdzenia. 

 

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Zakładu odpowiada za: 

● sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminu dyplomowego  

● zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących przebiegu egzaminu 

dyplomowego Dziekanowi Wydziału. 

 

Osoby pełniące funkcje promotorów pracy dyplomowej odpowiadają za: 

● wyznaczenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej 

● sprawowanie opieki nad studentem w czasie wykonywania pracy dyplomowej 

magisterskiej 

● przygotowanie recenzji i oceny pracy dyplomowej magisterskiej 

● zadawanie studentowi pytań w czasie egzaminu dyplomowego dotyczących 
pracy dyplomowej 
● ocena udzielonych odpowiedzi przez studenta na zadawane pytania dotyczące 
pracy dyplomowej oraz ocena przedstawionej przez studenta prezentacji ustnej 
dotyczącej pracy dyplomowej. 
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Osoby pełniące funkcje recenzentów pracy dyplomowej odpowiadają za: 

● przygotowanie recenzji i oceny pracy dyplomowej  
● zadawanie studentowi pytań w czasie egzaminu dyplomowego dotyczących 
pracy dyplomowej 
● ocena udzielonych odpowiedzi przez studenta na zadawane pytania dotyczące 
pracy dyplomowej oraz ocena przedstawionej przez studenta prezentacji ustnej 
dotyczącej pracy dyplomowej. 
 
Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego odpowiadają za: 

● ocenę prezentacji ustnej pracy dyplomowej, którą przedstawia student z 
wykorzystaniem środków multimedialnych 
● ocenę odpowiedzi studenta na zadawane pytania dotyczące pracy dyplomowej 
● podanie do wiadomości studenta oceny pracy dyplomowej bezpośrednio po 
zakończeniu egzaminu dyplomowego. 
 
4. TERMIN REALIZACJI 

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, 

do końca semestru dyplomowego - zgodnie z harmonogramem roku 

akademickiego. 

 

5. OPIS PROCEDURY 

5.1. Student zobowiązany jest do zdania egzaminu dyplomowego magisterskiego 

zgodnie ze standardem nauczania. 

 

5.2. Student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego magisterskiego jeśli 

zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki zawodowe przewidziane w planie studiów 

oraz złożył w dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej magisterskiej 

dopuszczonej przez promotora i recenzenta do obrony oraz jednej elektronicznej 

wersji pracy (płyta CD). 

 

5.3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, w 
skład której wchodzą:  
1) przewodniczący,  

2) promotor pracy dyplomowej,  

3) recenzent lub inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana.  
Dziekan może powołać w skład komisji innych nauczycieli akademickich. 
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5.4. Egzamin dyplomowy polega na obronie napisanej przez studenta pracy, która 

ukierunkowana jest na wysoki poziom znajomości i zrozumienia faktów, 

umiejętności analizy, syntezy oraz rozwiązywania problemów. 

 

5.5. Rada Wydziału na początku roku dyplomowego zatwierdza na wniosek 
Dziekana nauczycieli akademickich Wydziału pełniących funkcje promotorów, 
recenzentów oraz wchodzących w skład Komisji Egzaminu Dyplomowego.  
 
5.6. Terminy egzaminu dyplomowego zatwierdza Rada Wydziału na wniosek 
Dziekana na początku semestru dyplomowego. Terminy te są podawane do 
wiadomości studentom zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych ATH.  
 
5.7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego 
Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu. Powtórny egzamin powinien odbyć się 
nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 
trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.  
 
5.8. Do studenta, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
dyplomowego lub przerwał egzamin stosuje się zapisy Regulaminu Studiów 
Wyższych ATH.  
 

Obrona pracy magisterskiej  
 

1. Obrona pracy magisterskiej przeprowadzana jest przez Komisję Egzaminacyjną.  

2. Podczas obrony ocenia się prezentację ustną pracy dyplomowej przygotowaną 
przez studenta z wykorzystaniem środków multimedialnych. Student przedstawia 
pracę w czasie nie dłuższym niż 15 minut.  

3. Po zakończeniu prezentacji, student odpowiada na uwagi promotora i 
recenzenta zawarte w ocenie pracy. Student zobowiązany jest również do 
ustosunkowania się do uwag pozostałych członków Komisji egzaminu 
dyplomowego.  

4. Ocena pracy magisterskiej jest średnią z ocen wystawionych w trakcie obrony 
przez członków Komisji.  
 
5. Ocena jest podawana do wiadomości studenta przez Przewodniczącego Komisji 
bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.  
 
6. Kwestie sporne między studentem a Komisją Egzaminacyjną we wszystkich 
sprawach nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan 
Wydziału.  
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7. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dziekana Wydziału do  
Rektora Akademii Techniczno – Humanistycznej.  
 
6. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik 1 - 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)  

Załącznik 2 - Regulamin Studiów Wyższych ATH 

Załącznik 3 - Regulamin Pracy Dyplomowej Kierunek Pielęgniarstwo Studia 

Stacjonarne i Niestacjonarne II Stopnia 

Załącznik 4 – Regulamin Egzaminu Dyplomowego Kierunek Pielęgniarstwo Studia 

Stacjonarne i Niestacjonarne II Stopnia 

 


