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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 ratowniczych 

wobec pacjenta będącego w bezpośrednim zagrożeniu życia, a także umiejętności 

kierowania zespołem ratownictwa medycznego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny 

egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego absolwent otrzymuje tytuł 

zawodowy ratownika medycznego. 

 

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  
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teoretycznego 

● prawidłowy przebieg losowania 

● sporządzenie protokołu z losowania i przedstawienie go Dziekanowi Wydziału 

 

Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnych egzaminu 

dyplomowego praktycznego i egzaminu dyplomowego teoretycznego 

odpowiadają za: 

● przygotowanie zadań egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego 

● ocena w trakcie egzaminu wiedzy i umiejętności studenta dotyczących 

kierowania zespołem ratownictwa medycznego podejmującego działania wobec 

pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia 

● przedstawienie oceny z egzaminu praktycznego do wiadomości studenta 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu praktycznego 

● przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w formie ustnej z przedmiotów 

kierunkowych wyznaczonych przez Dziekana i zatwierdzonych przez Radę 

Wydziału 

● przedstawienie końcowej oceny egzaminu dyplomowego do wiadomości 

studenta.  

 

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. 
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5.4. Zakres egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz terminy egzaminów 

zatwierdza Rada Wydziału na wniosek dziekana w semestrze poprzedzającym 

semestr dyplomowy 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 Komisji Egzaminacyjnych 

egzaminu teoretycznego. 

 

5.6. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie z 

regulaminem studiów ATH. 

 

5.7. 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. 

 

5.8. Egzamin dyplomowy praktyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna 

składająca się z przewodniczącego oraz dwóch członków (nauczycieli 

akademickich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe). 

 

5.9. Losowanie Komisji Egzaminacyjnych odbywa się na 2 tygodnie przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego praktycznego. 

 

5.10. Egzamin praktyczny odbywa się w laboratoriach Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

które wyposażone są w fantomy i symulatory pacjenta oraz w sprzęt ratunkowy. 

 

5.11. Student zgłasza się na egzamin z dowodem osobistym lub legitymacją 

studencką oraz w odpowiednim umundurowaniu, takim jak na zajęciach 

praktycznych. 

 

5.12. Egzamin dyplomowy praktyczny polega na realizacji wylosowanego w trakcie 

egzaminu scenariusza postępowania ratunkowego wobec dziecka lub osoby 

dorosłej. 

 

5.13. W trakcie egzaminu praktycznego student powinien wykazać się 

umiejętnością kierowania zespołem ratownictwa medycznego podejmującego  
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działania wobec pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia. 

 

5.14. Zadania egzaminacyjne przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnych, 

którzy w trakcie egzaminu grają role członków zespołu ratownictwa medycznego. 

 

5.15. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej gromadzą informacje o zdającym w 

arkuszu oceny wykonania zadania egzaminacyjnego. 

 

5.16. 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. 

 

5.17. Student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego teoretycznego jeśli 

uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego praktycznego. 

 

5.18. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie ustnej z przedmiotów 

kierunkowych wyznaczonych przez dziekana i zatwierdzonych przez Radę 

Wydziału. 

 

5.19. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu student 

może przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dziekana. 

 

5.20. Nieusprawiedliwione przez studenta nieprzystąpienie do egzaminu 

dyplomowego jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

5.21. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego 

teoretycznego lub praktycznego może przystąpić ponownie do egzaminu 

dyplomowego w terminie ustalonym przez dziekana. 

 

5.22. Absolwent studiów licencjackich w zakresie ratownictwa medycznego po 

uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego 

otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów 

Załącznik 1 - Regulamin egzaminu dyplomowego  


