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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 zawodowych. Polega na omówieniu przez studenta 

wylosowanego zadania, praktycznym rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego z 

wykorzystaniem posiadanych umiejętności zawodowych i uzasadnieniu wybranego 

rozwiązania w procesie pielęgnowania. 

 

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: 

● 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 

● ocena w trakcie egzaminu indywidualnej pracy studenta, praktycznego rozwiązania 

przez studenta zadania egzaminacyjnego z wykorzystaniem posiadanych 

umiejętności zawodowych 

● gromadzenie informacji o zdającym w arkuszu oceny wykonania zadania 

egzaminacyjnego 

● przedstawienie oceny z egzaminu dyplomowego do wiadomości studenta 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu 

 

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 dyplomowego. 

 

5.6. Terminy egzaminów dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek 

dziekana w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy i podaje do wiadomości 

studentom. 
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5.7. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie z 

regulaminem studiów ATH. 

 

5.8. Losowanie dziedziny pielęgniarstwa i daty egzaminu dyplomowego odbywa się 

w ostatnim tygodniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 

 

5.9. Egzamin dyplomowy przeprowadza się z przedmiotów kierunkowych: Chirurgia i 

pielęgniarstwo chirurgiczne, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatrii i 

pielęgniarstwo pediatryczne.  

 

5.10. Na egzamin student zgłasza się z kartą losowania i dowodem osobistym. 

 

5.11. Zadania egzaminacyjne przygotowują członkowie Komisji Egzaminacyjnych.  

 

5.12. Student losuje zadanie dyplomowe w dniu egzaminu przed Komisją 

Egzaminacyjną. 

 

5.13. Egzamin dyplomowy polega na omówieniu przez studenta wylosowanego 

zadania, praktycznym rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego z wykorzystaniem 

posiadanych umiejętności zawodowych i uzasadnieniu wybranego rozwiązania w 

procesie pielęgnowania. 

 

5.14. W trakcie egzaminu ocenia się indywidualną pracę studenta, według arkusza 

oceny. 

 

5.15. Ocena z egzaminu podawana jest do wiadomości studenta przez 

przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu. 

 

5.16. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego może 

ponownie przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, który wyznacza dziekan. 

 

5.17. 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  
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Załącznik nr 1  

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA I STOPNIA  

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA „POMOSTOWE”  

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. Na kierunku Pielęgniarstwo studia „pomostowe” 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 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 i komisji 

egzaminacyjnych. 

5. Terminy egzaminów dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek Dziekana  

w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Terminy te są niezwłocznie 

podawane do wiadomości studentom. 
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6. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie  

z regulaminem Studiów ATH paragraf 38 punkt 6 oraz paragraf 40 punkt 1-4. 

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 studia pomostowe 

 

1. Egzamin dyplomowy powinien być przeprowadzony z przedmiotów kierunkowych, to 

jest: 

- Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, 

- Interna i pielęgniarstwo internistyczne, 

- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 

2. Losowanie dziedziny pielęgniarstwa i daty egzaminu dyplomowego odbywa się 

w ostatnim tygodniu obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 

3. Egzamin dyplomowy polega na omówieniu przez studenta wylosowanego zadania oraz 

praktycznym rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego z wykorzystaniem posiadanych 

umiejętności zawodowych oraz z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania przedstawionego 

w procesie pielęgnowania. 

4. Po wylosowaniu zadania egzaminacyjnego studentowi przysługuje 30 minut na 

przygotowanie się. 

5. Zadanie dyplomowe student losuje przed Komisją egzaminacyjną w dniu egzaminu.  
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6. W trakcie egzaminu ocenie podlega indywidualna praca studenta. Niedopuszczalne jest 

korzystanie z pomocy innych osób lub materiałów poglądowych (podręczniki, poradniki, 

encyklopedie itp.).  

7. Student zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu z 

Kartą losowania, dowodem osobistym lub legitymacją studencką.  

8. Ocena z egzaminu jest podawana do wiadomości studenta przez przewodniczącego 

komisji po zakończeniu egzaminu. 

 

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 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. 

5. Instancją odwoławczą od decyzji Dziekana Wydziału jest Rektor Akademii 

Techniczno – Humanistycznej. 

 

IV. Dokumentacja egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego na kierunku 

Pielęgniarstwo studia pomostowe 

1. Protokół z przeprowadzenia losowania daty egzaminu dyplomowego i przedmiotu 

kierunkowego (załącznik 1a) 
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2. Wzór karty do losowania daty egzaminu dyplomowego i przedmiotu kierunkowego 

(załącznik 1b) 

3. Lista studentów przystępujących do losowania daty egzaminu dyplomowego 

i przedmiotu kierunkowego na kierunku Pielęgniarstwo studia „pomostowe” 

(załącznik 1c)  

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

5. Lista studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego (załącznik 3)  

6. Wzór karty zadania egzaminacyjnego (załącznik 4a) 

7. Arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego (załącznik 4b) 

8. Wzór procesu pielęgnowania (załącznik 4c) 

9. Protokół z przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo 

studia „pomostowe” (załącznik 5) 

10. Ocena pracy licencjackiej (załącznik 6) 

11. Protokół ukończenia studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo studia 

„pomostowe” (załącznik 7) 
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Załącznik nr 1a                Bielsko-Biała, dnia 

………………… 

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

           (pieczątka Wydziału) 

 

 

 

Protokół z przeprowadzenia losowania daty egzaminu dyplomowego i przedmiotu 

kierunkowego na kierunku Pielęgniarstwo studia „pomostowe” 

 

 

 

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

Lista studentów wraz z wylosowaną datą egzaminu praktycznego dołączona do protokołu. 

Skład Komisji: 

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

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

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

                            ................................................... 
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Załącznik nr 1 b                                            

Karty do losowania 
 

Kierunek Pielęgniarstwo studia „pomostowe” 

 

Pieczątka Wydziału 

 

 

Data losowania  

………………… 

 

 

Nazwisko, imię studenta/studentki 

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

Data egzaminu dyplomowego 

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

Przedmiot kierunkowy 

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

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

  (pieczątka Wydziału) 

 

Lista studentów przystępujących do losowania daty egzaminu dyplomowego  i 

przedmiotu kierunkowego na kierunku Pielęgniarstwo studia „pomostowe” 

przeprowadzona w dniu ..................................  

L.p. Nazwisko i imię  Nr albumu Data egzaminu Przedmiot 

kierunkowy 

Podpis 

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  Z  REGULAMINEM  

EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

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

dyplomowego  

 

L.p. Nazwisko i imię  Podpis 

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 na kierunku Pielęgniarstwo 

studia pomostowe w dniu .............................  

L.p. Nazwisko i imię  Nr albumu Podpis 

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 a                           Bielsko – Biała dnia.................................... 

 

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

(pieczątka Wydziału) 

 

 

KARTA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO  

 

Temat zadania  .............. 

 

Dane o pacjencie 

(inicjały, wiek, rozpoznanie lekarskie, zastosowane leczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

15 

 

Załącznik 4 b 

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

 (pieczątka Wydziału) 

ARKUSZ OBSERWACJI WYKONANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO NA 

KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA „POMOSTOWE” 

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

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

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

 

 Kryteria oceny Sala 

punktowa 

Uzyskana 

liczba punktów 

1. rozpoznał problemy zdrowotne pacjenta (aktualne i 

potencjalne), 

określił cel opieki, 

zaplanował plan postępowania. 

 

0 – 8 

0 – 4 

0 – 8 

 

2. w planie uwzględnił współpracę z zespołem 

terapeutycznym, 

w planie uwzględnił współpracę z chorym i jego rodziną. 

0 – 5 

 

0 – 5 

 

3. wykazał się znajomością wiedzy medycznej, 

wykazał się znajomością wiedzy humanistycznej. 

0 – 5 

0 – 5 

 

Ogółem uzyskał punktów 0 – 40  

 

Podpisy egzaminatorów: 

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

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

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

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

Punktowe kryteria oceny: 

40 – 37 punktów   –  bardzo dobry 

36 – 34 punktów   –  dobry plus 

33 – 31 punktów   –  dobry 

30 – 28 punktów   –  dostateczny plus 

27 – 25 punktów   –  dostateczny 

24 i mniej punktów - niedostateczny 
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Załącznik nr 4 c   Opracuj pisemnie proces pielęgnowania według wzoru:      

Problemy pielęgnacyjne Cele opieki Plan opieki 
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Załącznik nr 5     Bielsko-Biała, dnia ........................... 

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

  (pieczątka Wydziału) 

 

Protokół z przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo 

studia pomostowe w dniu........... .......................... 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący(ca) ......................................................... 

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

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

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

 

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

(imię i nazwisko studenta)                   (numer albumu) 

 

zdaje egzamin po raz pierwszy przed Komisją Egzaminacyjną powołaną uchwała Rady 

Wydziału nr ........... z dnia ......................... 

 

Miejsce egzaminu Temat zadania Ocena 
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Uwagi: 

 

 

 

Załącznik nr 6                     Bielsko-Biała, dnia 

……………… 

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

  (pieczątka Wydziału)                                                                        

Szanowny(a) Pan(i)  

…………………………………

…. 

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej studenta(ki)   

 

………………………….. 

Dziekan 

 

OCENA PRACY LICENCJACKIEJ 

 

Temat pracy: 

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

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

.......... 
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Imię i Nazwisko: 

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

Nr albumu: ..................................................   Opiekun: 

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

 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w 

tytule?....................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………

…………… 

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

itp.: 

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

.......... 

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

.......... 

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

3. Merytoryczna ocena pracy: 

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

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

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

4.  Inne uwagi: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

literaturowe): 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena pracy …………………………………………………… 

 

 

Data ........................... 

…….…................................ 

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

 

………………………………. 

       Pieczątka Wydziału 

   

PROTOKÓŁ UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA „POMOSTOWE” 

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 ………………………………………… … 

3. 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 

 

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


