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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 

studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej, nauczyciele akademiccy 

wchodzący w skład komisji losujących, komisji egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego praktycznego i egzaminu dyplomowego teoretycznego.  

 

2. TERMINOLOGIA 

Egzamin dyplomowy jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy przez studenta 

oraz umiejętności praktycznych w podejmowaniu działań pielęgnacyjnych wobec 

pacjenta będącego w różnych stanach zdrowia i choroby.  

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego praktycznego i 

teoretycznego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Dziekan Wydziału odpowiada za: 

● ustalenie zakresu egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego oraz 

przedstawienie go Radzie Wydziału do zatwierdzenia 

● ustalenie składu komisji losujących, komisji egzaminacyjnej egzaminu 

praktycznego oraz egzaminu teoretycznego i przedstawienie 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 zakresu 

egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego oraz terminów egzaminów 

dyplomowych, a także terminu egzaminu poprawkowego 

 

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Zakładu odpowiada za: 

● podanie do wiadomości studentom na początku semestru dyplomowego bazy 

pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu teoretycznego, utworzonej przez 

nauczycieli akademickich  

● sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminu dyplomowego 

teoretycznego i praktycznego oraz egzaminu poprawkowego 

● zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących przebiegu egzaminu dyplomowego 

Dziekanowi Wydziału 

 

Osoby wchodzące w skład komisji losujących odpowiadają za: 

● zapoznanie studentów z regulaminem egzaminu dyplomowego praktycznego i 

teoretycznego 

● prawidłowy przebieg losowania 

● sporządzenie protokołu z losowania i przedstawienie go Dziekanowi Wydziału 
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Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego 

praktycznego i egzaminu dyplomowego teoretycznego odpowiadają za: 

● przygotowanie zadań egzaminu dyplomowego praktycznego, 

● towarzyszenie studentowi przy wszystkich wykonywanych przez niego 

czynnościach na oddziale 

● ocenę indywidualnej pracy studenta z pacjentem 

● ocenę: wykonania czynności pielęgnacyjnych oraz pisemnego opracowania 

procesu pielęgnowania przygotowanego przez studenta 

● gromadzenie informacji o zdającym w arkuszu oceny wykonania zadania 

egzaminacyjnego 

● przedstawienie oceny z egzaminu praktycznego do wiadomości studenta 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu praktycznego 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Po zaliczeniu wszystkich modułów, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

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 licencjackiego 

zgodnie ze standardem nauczania. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. Egzamin dyplomowy licencjacki składa się z egzaminu teoretycznego i 

praktycznego. 

5.4. Zakres egzaminu teoretycznego i praktycznego zatwierdza Rada Wydziału na 

wniosek dziekana i podaje do informacji studentom na początku semestru 

dyplomowego. 

 

5.5. Rada Wydziału na wniosek Dziekana zatwierdza skład Komisji Losującej, 

Komisji Egzaminacyjnych egzaminu praktycznego oraz Komisję Egzaminacyjną 

egzaminu teoretycznego. 

 

5.6. Terminy egzaminów dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek 

dziekana w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy i podaje do wiadomości 

studentom. 

 

5.7. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie z 

regulaminem studiów ATH. 
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5.8. 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 ATH. 

 

5.9. Egzamin dyplomowy teoretyczny  ma formę testu jednokrotnego wyboru. 

Przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną, której skład stanowią 

przewodniczący i przynajmniej czterech członków, będących nauczycielami 

akademickimi Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

 

5.10. Baza pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu teoretycznego jest 

utworzona przez nauczycieli akademickich WNoZ i podana do wiadomości 

studentom na początku semestru dyplomowego.   

 

5.11. Pytania egzaminu teoretycznego obejmują treści z zakresu: podstaw 

pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa pediatrycznego, 

pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa 

położniczo-ginekologicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa 

neurologicznego, pielęgniarstwa psychiatrycznego, pielęgniarstwa w intensywnej 

terapii. 

 

5.12. Podstawą zdania egzaminu teoretycznego jest uzyskanie 60% pozytywnych 

odpowiedzi.    

 

5.13. Egzamin dyplomowy praktyczny na kierunku Pielęgniarstwo polega na 

wykonaniu zadania praktycznego (próba pracy), a odbywa się z przedmiotów 

kierunkowych wyznaczonych przez Dziekana, a zatwierdzonych przez Radę 

Wydziału.  

 

5.14. Egzamin z każdego przedmiotu kierunkowego prowadzi odrębna Komisja na 

terenie oddziału szpitalnego. 

 

5.15. Losowanie przedmiotu kierunkowego (oddziału) oraz daty i godziny egzaminu 

praktycznego przeprowadza się w obecności Komisji Losującej przed wyznaczonym 

terminem egzaminu praktycznego. 

 

5.16. Egzamin dyplomowy praktyczny przeprowadzany jest przez Komisję 

Egzaminacyjną, w skład której wchodzą: przewodniczący i co najmniej dwóch 

członków – nauczycieli akademickich posiadających kierunkowe wykształcenie 

zawodowe.  

 

5.17. Zadania egzaminacyjne przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnych.  
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5.18. Studenci losują zadania na początku egzaminu. 

 

5.19. Student zgłasza się na wylosowany oddział w dniu egzaminu na 15 minut przed 

godziną rozpoczęcia egzaminu z kartą losowania, aktualną książeczką zdrowia 

i dowodem osobistym lub legitymacją studencką. Studenta obowiązuje ubiór taki jak 

na zajęciach praktycznych. 

 

5.20. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej towarzyszą studentowi przy wszystkich 

wykonywanych przez niego czynnościach. Student w czasie egzaminu nie może 

samowolnie opuszczać oddziału, w którym zdaje egzamin. 

 

5.21. W trakcie egzaminu praktycznego ocenia się indywidualną pracę studenta 

z pacjentem. Student  może korzystać z dokumentacji pacjenta.   

 

5.22. Komisja Egzaminacyjna ocenia praktyczne wykonanie czynności 

pielęgnacyjnych oraz pisemne opracowanie procesu pielęgnowania wynikające z 

wylosowanego przez  studenta zadania egzaminacyjnego. 

 

5.23. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej gromadzą informacje o zdającym w 

arkuszu oceny wykonania zadania egzaminacyjnego. 

 

5.24. Ocena z egzaminu praktycznego jest podawana do wiadomości studenta przez 

przewodniczącego Komisji bezpośrednio po zakończeniu egzaminu praktycznego. 

  

5.25. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub 

praktycznego może ponownie przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym 

ustalonym przez Dziekana Wydziału. 

 

5.26. Absolwent studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa po uzyskaniu 

pozytywnej oceny z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł 

zawodowy licencjata pielęgniarstwa. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów 

 

Załącznik 1 Regulamin egzaminu dyplomowego 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 
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REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA I STOPNIA  

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO  

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

AKADEMIA TECHNICZNO - HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ 

Podstawa prawna:  

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

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa  dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 

kształcenia dla poszczególnych kierunków oaz poziomów kształcenia, a także trybu  

i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia międzykierunkowe oraz 

makrokierunki. Dz. U. Nr 164, poz. 1166 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Student zobowiązany jest do zdania egzaminu dyplomowego licencjackiego zgodnie 

z wymaganiami standardu nauczania. 

2. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po wypełnieniu przez studenta 

następujących warunków: 

2.1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych 

w planie studiów. 

2.2. Przedłożenie w Dziekanacie 1 egzemplarza pracy dyplomowej ocenionej przez 

promotora jako co najmniej dostateczna oraz jednej elektronicznej wersji pracy 

(płyta CD). 

3. Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo składa się z egzaminu teoretycznego   

i praktycznego. Zakres obu egzaminów na wniosek Dziekana zatwierdza Rada 

Wydziału podając do informacji studentom na początku roku dyplomowego.    

4. Rada Wydziału na wniosek Dziekana zatwierdza skład: komisji losujących, komisji 

egzaminacyjnych egzaminu praktycznego i komisji egzaminacyjnych egzaminu 

teoretycznego. 

5. Terminy egzaminów dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek Dziekana  

w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Terminy te są niezwłocznie 

podawane do wiadomości studentom. 

6. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie  

z regulaminem Studiów ATH paragraf 38 punkt 6 oraz paragraf 40 punkt 1-4. 
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7. Ocenę egzaminu dyplomowego OED z części praktycznej i teoretycznej stanowi 

średnia z obu ocen. 

8. Średnią ocenę z przebiegu studiów OI oblicza się według wzorów zamieszczonych 

w §19 Regulaminu Studiów ATH. 

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

10. 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 §35 Regulaminu Studiów ATH. 

11. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady Regulaminu 

Studiów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

II. Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo  

 

Egzamin dyplomowy teoretyczny  

1. Egzamin  teoretyczny  stanowi pierwszą część egzaminu dyplomowego  

z przygotowania zawodowego i ma formę testu jednokrotnego wyboru.  

2. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną, której skład 

stanowią przewodniczący i przynajmniej czterech członków, będących nauczycielami 

akademickimi Wydziału.  

3. Baza pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu teoretycznego jest utworzona 

przez nauczycieli akademickich WNoZ i podana do wiadomości studentom na 

początku semestru dyplomowego.   

4. Pytania egzaminacyjne stanowiące podstawę przeprowadzenia egzaminu             

      teoretycznego przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnej z bazy pytań.  

5. Pytania egzaminu teoretycznego obejmują treści z zakresu: podstaw pielęgniarstwa, 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa 

chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa położniczo-

ginekologicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa neurologicznego, 

pielęgniarstwa psychiatrycznego, pielęgniarstwa w intensywnej terapii. 

6. Podstawą zdania egzaminu teoretycznego jest uzyskanie przynajmniej 60% 

pozytywnych odpowiedzi.    
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Punktowe kryteria oceny:  

100 – 93 punktów –  bardzo dobry 

92 - 85 punktów –  dobry plus 

84 - 77 punktów –  dobry 

76 -  69 punktów –  dostateczny plus 

68 - 60 punktów –  dostateczny 

59 i mniej punktów -  niedostateczny  

 

Egzamin dyplomowy praktyczny 

1. Egzamin dyplomowy praktyczny na kierunku Pielęgniarstwo polega na wykonaniu 

zadania praktycznego (próba pracy).  

2. Egzamin odbywa się z przedmiotów kierunkowych wyznaczonych przez Dziekana 

i zatwierdzonych przez Radę Wydziału.  

3. Egzamin z każdego przedmiotu kierunkowego prowadzi odrębna komisja na terenie 

oddziału szpitalnego. 

4. Losowanie przedmiotu kierunkowego (oddziału) oraz daty i godziny egzaminu 

praktycznego przeprowadza się w obecności Komisji Losującej przed wyznaczonym 

terminem egzaminu praktycznego. 

5. Egzamin dyplomowy praktyczny przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną, 

której skład stanowią przewodniczący i co najmniej dwóch członków – nauczycieli 

akademickich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.  

6. Zadania egzaminacyjne stanowiące podstawę przeprowadzenia egzaminu praktycznego 

przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnych. Zdający losują zadania na 

początku egzaminu. 

7. Student zgłasza się na wylosowany oddział w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną 

rozpoczęcia egzaminu z Kartą losowania, aktualną książeczką zdrowia i dowodem 

osobistym lub legitymacją studencką. Studenta obowiązuje ubiór taki jak na zajęciach 

praktycznych. 
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8. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej towarzyszą studentowi przy wszystkich 

wykonywanych przez niego czynnościach. Student w czasie egzaminu nie może 

samowolnie opuszczać oddziału, w którym zdaje egzamin. 

9. W trakcie egzaminu praktycznego ocenie podlega indywidualna praca studenta 

z pacjentem. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub materiałów 

poglądowych (podręczniki, poradniki, encyklopedie itp.). Student  może korzystać 

z dokumentacji pacjenta w zakresie niezbędnym do realizacji zadania egzaminacyjnego. 

10. Członkowie  Komisji Egzaminacyjnej oceniają wykonanie czynności pielęgnacyjnych 

oraz pisemne opracowanie procesu pielęgnowania wynikające z wylosowanego przez  

studenta zadania egzaminacyjnego. 

11. Zadanie egzaminacyjne student powinien zrealizować w godzinach od 7:00 do 11:00 

lub od 11:00 do 15:00 w zależności od wylosowanego terminu egzaminu.           

12. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej gromadzą informacje o zdającym w arkuszu 

oceny wykonania zadania egzaminacyjnego (załącznik nr 5). 

13. Ocena z egzaminu praktycznego jest podawana do wiadomości studenta przez 

przewodniczącego komisji bezpośrednio po zakończeniu egzaminu praktycznego. 

 

III.  Egzamin dyplomowy - postanowienia końcowe 

1. Do studenta, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

dyplomowego, przerwał egzamin lub nie zdał egzaminu stosuje się zapisy  

§ 40 Regulaminu studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

z dnia 24.01.2012 r. 

2. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub 

praktycznego może ponownie przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym 

ustalonym przez Dziekana Wydziału. 

3. Absolwent studiów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa po uzyskaniu pozytywnej 

oceny z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy 

licencjata pielęgniarstwa. 

4. Kwestie sporne między absolwentem a Komisją Egzaminacyjną we wszystkich 

sprawach nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan 

Wydziału. 
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5. Instancją odwoławczą od decyzji Dziekana Wydziału jest Rektor Akademii 

Techniczno – Humanistycznej. 

 

IV. Dokumentacja egzaminu dyplomowego 

1. Protokół z przeprowadzenia losowania przedmiotu kierunkowego (oddziału), dnia i   

      godziny egzaminu praktycznego (załącznik 1a) 

2. Wzór karty do losowania przedmiotu kierunkowego (oddziału), dnia i  godziny 

egzaminu praktycznego (załącznik 1b) 

3. Lista studentów przystępujących do losowania przedmiotu kierunkowego (oddziału), 

dnia i  godziny egzaminu praktycznego (załącznik 1c)  

4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem egzaminu dyplomowego (załącznik 2) 

5. Lista studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego teoretycznego  

(załącznik 3)  

6. Wynik egzaminu dyplomowego teoretycznego (załącznik 4) 

7. Arkusz oceny wykonania zadania egzaminacyjnego typu „Próba pracy” (załącznik 5a) 

8. Wzór karty zadania egzaminacyjnego (załącznik 5b) 

9. Zgoda pacjenta/rodzica na sprawowanie opieki przez studenta w trakcie egzaminu 

dyplomowego (załącznik 5c) 

10. Wynik egzaminu dyplomowego praktycznego (załącznik 6) 

11. Ocena pracy licencjackiej (załącznik 7) 

12. Protokół ukończenia studiów licencjackich kierunek Pielęgniarstwo (załącznik 8) 
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Załącznik nr 1a                          Bielsko-Biała, dnia ………………… 

 

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

           (pieczątka Wydziału) 

 

 

 

Protokół z przeprowadzenia losowania przedmiotu kierunkowego (oddziału), dnia i 

godziny egzaminu praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo 

 

 

Do losowania przystąpiło .............................. studentów. 

Lista studentów wraz z wylosowanym dniem, godziną egzaminu praktycznego i przedmiotem 

kierunkowym  dołączona do protokołu. 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący ................................................... 

Członkowie        ................................................... 

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

                            ...................................................
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Załącznik nr 1b                                          Wzór karty do losowania 

 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Pieczątka Wydziału 

 

Data losowania  

………………… 

Nazwisko, imię studenta/studentki 

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

Dzień i godzina egzaminu praktycznego      

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

Przedmiot kierunkowy (oddział)  

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

 

 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Pieczątka Wydziału 

 

Data losowania  

………………… 

Nazwisko, imię studenta/studentki 

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

Dzień i godzina egzaminu praktycznego      

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

Przedmiot kierunkowy (oddział)  

.....................................................  
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Załącznik nr 1c                   Bielsko-Biała, dnia ……………. 

 

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

  (pieczątka Wydziału) 

 

Protokół z przeprowadzenia losowania - lista studentów 

L.p. Nazwisko i imię Nr albumu 
Dzień i godzina 

egzaminu 

Przedmiot 

kierunkowy 

(oddział) 

Podpis 

studenta 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      
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Załącznik nr 2                                                                     Bielsko-Biała, dnia ........................... 

 

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

  (pieczątka Wydziału) 

 

POTWIERDZENIE   ZAPOZNANIA  SIĘ  PRZEZ STUDENTA Z  REGULAMINEM  

EGZAMINU  DYPLOMOWEGO 

W dniu ………………roku zostałam/łem dokładnie zapoznany z regulaminem egzaminu 

dyplomowego  

 

L.p. Nazwisko i imię  Podpis studenta 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   
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Załącznik nr 3                                                   Bielsko-Biała, dnia ........................... 

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

  (pieczątka Wydziału) 

 

Lista studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego teoretycznego na 

kierunku Pielęgniarstwo w dniu ..................................  

L.p. Nazwisko i imię  Nr albumu Podpis studenta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    
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Załącznik nr 4                                                                                               Bielsko-Biała, dnia..................... 

         

……………………………..      

   /pieczątka Wydziału/ 

 

Wynik egzaminu dyplomowego teoretycznego na kierunku Pielęgniarstwo   

 

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

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

 

Liczba uzyskanych punktów............................................................. 

Ocena.................................................................................................. 

 

Punktowe kryteria oceny:  

100 – 93 punktów –  bardzo dobry 

92 - 85 punktów –  dobry plus 

84 - 77 punktów –  dobry 

76 -  69 punktów –  dostateczny plus 

68 - 60 punktów –  dostateczny 

59 i mniej punktów - niedostateczny 

 

Komisja Egzaminacyjna powołana Uchwałą Rady Wydziału numer  .............. z dnia ................. w 

składzie: 

Przewodniczący (a)                                                                                          Członkowie  

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

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

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

           ............................................ 
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Załącznik 5a                                                                     Bielsko-Biała dn. …………………… 

 

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

(pieczątka wydziału)                                                                 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY -   

ARKUSZ OCENY WYKONANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO TYPU  

„Próba pracy”  

Data egzaminu ........................................................................................................................... 

Miejsce egzaminu ...................................................................................................................... 

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

Numer zadania ............................ 

Lp Kryteria oceny Skala 

punktowa 

Uzyskana liczba 

punktów 

D
o
ty

cz
y
 c

zę
śc

i 
n
r 

1
 k

ar
ty

 z
ad

an
ia

 

eg
za

m
in

ac
y
jn

eg
o
 

Poziom wykonania zadania w odniesieniu do standardu 

• samodzielnie zorganizował stanowisko pracy 

• samodzielnie opiekował się pacjentem 

i adekwatnie reagował na jego potrzeby 

• przestrzegał zasad aseptyki i antyseptyki 

• wykonywał zadania według obowiązujących procedur  

  i standardów  

• wykonał zadania sprawnie w optymalnym czasie, 

  modyfikował je adekwatnie do zmieniającej się sytuacji 

• dostosował metody i sposoby komunikowania się 

do możliwości odbiorcy 

 

0 - 2 

0 - 2 

 

0 - 2 

0 - 2 

 

0 - 2 

 

0 – 2 

 

Postawa etyczna  

• udzielał wsparcia emocjonalnego, wykazał postawę empatii 

• przestrzegał praw pacjenta 

• przestrzegał zasad etyki ogólnej i zawodowej 

 

0 - 2 

0 -2 

0 - 2 

 

D
o

ty
cz

y
 c

zę
śc

i 
 

n
r 

2
 k

ar
ty

 z
ad

an
ia

 

eg
za

m
in

ac
y
jn

eg
o
 Prawidłowość opracowania procesu pielęgnowania 

• zgromadził niezbędne informacje o sytuacji zdrowotnej 

  pacjenta 

• zaplanował, określił cele pielęgnowania  

 (uwzględnił współpracę z rodziną) 

• nawiązał i podtrzymał współpracę z zespołem  

  terapeutycznym i z pacjentem 

 

0 – 2 
 

0 - 2 
 

0 - 2 

 

 

Ogółem uzyskane  punkty  

                                              Przewodnicząca/y      ……………………………………………….. 

     Członkowie         ….……………...................................................     

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

Punktacja: 

0 punktów  –  zadanie nie wykonane 

1 punkt       –  zadanie wykonane częściowo  

2 punkty     – zadanie wykonane prawidłowo  
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Załącznik nr 5b 

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

  (pieczątka Wydziału) 

 

KARTA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO  

Zadanie nr .............. 

Dane o pacjencie 

(inicjały, wiek, rozpoznanie lekarskie, oddział, nr sali) 

 

Polecenie dla zdającego: 

Część 1. 

Wykonaj następujące czynności pielęgnacyjne: 

- .......................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

- .......................................................................................................... 

- ........................................................................................................... 

Część 2.  

Opracuj pisemnie proces pielęgnowania według wzoru:      

 

Ocena stanu pacjenta Problemy/potrzeby 

pielęgnacyjne 

Cel opieki Plan opieki 
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Załącznik nr 5c                 Bielsko Biała, dn. .................... 

 

………………………… 

  Pieczątka Wydziału           

 

 

 

Szpital ...................................................................................................................................... 

Oddział .................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na sprawowanie nade mną / nad moim dzieckiem opieki przez studenta ATH 

kierunku Pielęgniarstwo, podczas trwania praktycznego egzaminu dyplomowego z przygotowania 

zawodowego. 

 

 

 

         

…………………………….. 

                                                                                                                       Podpis  
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Załącznik nr 6                                                                       Bielsko-Biała, dnia ....................... 

         

……………………………..      

   /pieczątka Wydziału/ 

 

 

Wynik egzaminu dyplomowego praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  

 

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

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

 

Liczba uzyskanych punktów ogółem .................................................................. 

Ocena................................................................................................................... 

 

Kryteria punktowe:  

24 - 22 punktów –  bardzo dobry 

21 - 19 punktów –  dobry plus 

18 - 16 punktów –  dobry 

15 - 13 punktów –  dostateczny plus 

12 - 10 punktów –  dostateczny 

9 i mniej punktów -  niedostateczny 

 

Komisja Egzaminacyjna powołana Uchwałą Rady Wydziału numer  .............. z dnia ................. w 

składzie: 

Przewodniczący (a)                                                                                           Członkowie  

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

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

           ............................................
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Załącznik nr 7                                   Bielsko-Biała, dnia ……………… 

 

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

  (pieczątka Wydziału)                                                                            

 

Szanowny(a) Pan(i)  

……………………………………. 

 

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej studenta(ki)   

 

………………………….. 

Dziekan 

 

OCENA PRACY LICENCJACKIEJ  

 

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

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

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

Imię i Nazwisko: .........................................................................................................................................  

Nr albumu: ..................................................   Promotor: ............................................................................  

 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?......................................................... 

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

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.: 

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

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

3. Merytoryczna ocena pracy: 

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

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

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

4.  Inne uwagi: 

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

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

5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł: 

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

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

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

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

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

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

 

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

Data ..............................                                                                                                      podpis 
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Załącznik nr 8                     Bielsko-Biała, dnia ........................ 

………………………………. 

       Pieczątka Wydziału 

   

PROTOKÓŁ UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH 

KIERUNEK  PIELĘGNIARSTWO 

 

Student/tka  Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej............................................. 

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

. 

Nr albumu ...................................     Rok immatrykulacji......................................... 

urodzony/a ...........................................   

 

Temat pracy licencjackiej........................................................................................................ 

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

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

1. Ocena pracy licencjackiej  ……………………….........................…. 

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

-     egzamin teoretyczny  ………………………........................……….…  

-     egzamin praktyczny ……………..…………….….........................… 

Średnia ocena z przebiegu studiów  ………………………….…………... 
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WYNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW: 

Wed = (0,25 x …………..…….....) + (0,25 x ………...……………….) + (0,5 x ………………….............) 

                                    ocena pracy licencjackiej               ocena egzaminu dyplomowego               średnia ocena z przebiegu studiów 

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

... 

 

Ocena ostateczna (dyplom) 

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

Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa   

      Podpis Dziekana 

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

 

 

 

 

 


