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1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 
 

          Celem procedury jest przedstawienie procesu dyplomowania na kierunku 

Ratownictwo Medyczne studia I stopnia. Procedura obejmuje: Dziekana jednostki 

organizacyjnej, Prodziekana ds. studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej, 

nauczycieli akademickich wchodzących w skład komisji losujących, członków 

komisji egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego praktycznego i egzaminu 

dyplomowego teoretycznego.  
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2. TERMINOLOGIA 
 

         Egzamin dyplomowy jest sprawdzianem stopnia opanowania przez studenta 

wiedzy (wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej  

i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych 

czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny; znajomości 

regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do  

wykonywania zawodu ratownika medycznego), umiejętności (korzystania  

z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu  działań 

ratowniczych; samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, 

w tym: oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania; prowadzenia 

podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych  

i dzieci; samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej  

i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego 

poszanowanie i respektowanie jego praw), kompetencji społecznych (skutecznie  

i z empatią porozumiewa się z pacjentem; posiadania świadomości czynników 

wpływających na reakcje własne i pacjenta; posiadania świadomości konieczności 

permanentnego, ustawicznego kształcenia się) 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. ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Dziekan Wydziału odpowiada za: 
● ustalenie zakresu egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego oraz 

przedstawienie go Radzie Wydziału do zatwierdzenia; 
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● 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 odpowiadają 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. 

 

Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnych egzaminu 
dyplomowego praktycznego i egzaminu dyplomowego teoretycznego 
odpowiadają za: 
● przygotowanie zadań egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego; 

● ocenę w trakcie egzaminu wiedzy i umiejętności studenta dotyczących 

kierowania zespołem ratownictwa medycznego podejmującego działania wobec 

pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia; 
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● przedstawienie oceny z egzaminu praktycznego do wiadomości studenta 

bezpośrednio po zakończeniu egzaminu praktycznego; 

● przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w formie testu w przypadku studiów 

stacjonarnych oraz w formie ustnej w przypadku studiów niestacjonarnych  

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 POSTĘPOWANIA W RAMACH 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 wraz z elektroniczną 

wersją pracy na płycie CD ocenioną pozytywnie przez promotora. 

 

5.3. Egzamin dyplomowy licencjacki składa się z egzaminu teoretycznego  

i praktycznego. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywają się w niezależnych 

terminach. 

 

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. 
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5.5. Rada Wydziału na wniosek Dziekana wyznacza Koordynatora 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie Egzaminu Dyplomowego. 

 

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

Komisji Egzaminacyjnych egzaminu praktycznego oraz Komisji Egzaminacyjnych 

egzaminu teoretycznego. 

 

5.7. Termin egzaminu dyplomowego poprawkowego wyznacza Dziekan zgodnie  

z regulaminem studiów ATH. 

 

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 praktyczny przeprowadza Komisja Egzaminacyjna 

składająca się z przewodniczącego oraz dwóch członków będących nauczycielami 

akademickimi Zakładu Ratownictwa Medycznego. 

 

5.10. Losowanie Komisji Egzaminacyjnych odbywa się na 2 tygodnie przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego praktycznego. 

 

5.11. Egzamin dyplomowy praktyczny odbywa się w laboratoriach medycznych 

Wydziału na fantomach i symulatorach pacjenta oraz sprzęcie ratunkowym 

znajdującym się na  wyposażeniu laboratoriów medycznych. 

 

5.12. Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną jego 

rozpoczęcia z dowodem osobistym lub legitymacją studencką. Studenta/kę 

obowiązuje ubiór taki jak na zajęciach praktycznych. 
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5.13. Student/ka rozpoczyna egzamin dyplomowy praktyczny od wylosowania 

scenariusza postępowania ratunkowego. 

 

5.14. Egzamin dyplomowy praktyczny polega na realizacji wylosowanego  

w trakcie egzaminu scenariusza postępowania ratunkowego z zakresu: 

zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych, zaawansowanych 

zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, postępowania z dorosłym pacjentem 

urazowym. 

 

5.15. W trakcie egzaminu praktycznego student powinien wykazać się 

umiejętnością kierowania zespołem ratownictwa medycznego podejmującego  

działania wobec pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia. 

 

5.16. Zadania egzaminacyjne przygotowują członkowie komisji egzaminacyjnych, 

którzy w trakcie egzaminu grają role członków zespołu ratownictwa medycznego. 

 

5.17. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej dokonują oceny czynności ratunkowych 

wdrożonych przez studenta/kę w „Protokole Egzaminu Dyplomowego 
Praktycznego”. 

5.18. Ocena z egzaminu dyplomowego praktycznego jest podawana do 

wiadomości Studenta/ki przez przewodniczącego Komisji bezpośrednio po 

zakończeniu egzaminu praktycznego z zachowaniem zasad poufności danych 
osobowych. 

5.19. Podstawą zdania egzaminu dyplomowego praktycznego jest uzyskanie 

odpowiedniej liczby punktów wynikających z „Protokołu Egzaminu Dyplomowego 
Praktycznego”.  
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5.20. Popełnienie przez studenta/kę błędu krytycznego wynikającego z „Protokołu 

Egzaminu Dyplomowego Praktycznego” skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej, niezależnie od liczby uzyskanych punktów.  

5.21. Student/ka, który/a uzyskał/a ocenę niedostateczną z egzaminu 

dyplomowego teoretycznego  może przystąpić do egzaminu dyplomowego 

praktycznego bez zmiany jego terminu. 

 
5.22. Do studenta/ki, który/a z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił/a do 

Egzaminu Dyplomowego lub przerwał/a egzamin stosuje się zapisy Regulaminu 

Studiów Wyższych  ATH. 
 
5.23. Zgodnie z Regulaminem Wydziałowym uczestnictwa studentów kierunku 

Ratownictwo Medyczne w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych  

w Ratownictwie Medycznym, studenci III roku którzy zajęli I, II lub III miejsce 

decyzją Dziekana są zwolnieni z Egzaminu Dyplomowego, ponieważ uzyskany 

przez nich w trakcie Zawodów wynik potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia  

w sposób równoznaczny z otrzymaniem oceny bardzo dobrej z Egzaminu 

Dyplomowego. 
 

5.24. Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, stanowi część Egzaminu Dyplomowego i ma formę testowego egzaminu 

teoretycznego jednokrotnego wyboru w przypadku studiów stacjonarnych oraz 

ustnego egzaminu teoretycznego w przypadku studiów niestacjonarnych.  

 

5.25. Baza pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu dyplomowego 

teoretycznego jest utworzona przez nauczycieli akademickich WNoZ będących 

pracownikami Zakładu Ratownictwa Medycznego i podana do wiadomości 

studentom na początku semestru dyplomowego.   

	

5.26. Podstawą zdania egzaminu teoretycznego jest: 
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5.26.1. W przypadku egzaminu testowego dla studiów stacjonarnych 

uzyskanie przynajmniej 60% pozytywnych odpowiedzi.    

5.26.2. W przypadku egzaminu ustnego dla studiów niestacjonarnych 

otrzymanie oceny pozytywnej za 2 pytania wylosowane przez studenta na 

początku egzaminu. 

 

5.27. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu student 

może przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

 

5.28. Nieusprawiedliwione przez studenta nieprzystąpienie do egzaminu 

dyplomowego jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 
 

5.29. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego 

teoretycznego lub praktycznego może przystąpić ponownie do egzaminu 

dyplomowego w terminie ustalonym przez dziekana. 

 
5.30. Kwestie sporne między studentem/ką a Komisją Egzaminacyjną we 

wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego 

rozstrzyga Dziekan Wydziału. 
 

5.31. Studentowi/ce przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dziekana 

Wydziału do Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej. 
 

5.32. Ocenę egzaminu dyplomowego OED z części praktycznej i teoretycznej 

stanowi średnia z obu ocen. 

 

5.33. Średnią ocenę z przebiegu studiów OI oblicza się według wzorów 

zamieszczonych w §19 Regulaminu Studiów Wyższych ATH. 
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5.34. Wszystkie oceny średnie liczone są z dokładnością do 0,01. 
 

5.35. 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 §39 Regulaminu Studiów 

Wyższych ATH. 
 

5.36. Absolwent studiów licencjackich w zakresie ratownictwa medycznego po 

uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy licencjackiej i egzaminu dyplomowego 

otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego 

 
 
6. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 
 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  Dz. U. 2005 

nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 

• Regulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej. 

 
7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
Procedura wydziałowa PW 7 – Przygotowanie pracy licencjackiej Ratownictwo 

Medyczne 

 

8. ZAŁĄCZNIKI 
 

• Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek Ratownictwo Medyczne 

studia stacjonarne I stopnia z dnia 16.02.2016r. 

• Regulamin egzaminu dyplomowego kierunek Ratownictwo Medyczne 

studia niestacjonarne I stopnia z dnia 16.02.2016r. 
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9. AKTUALIZACJA PROCEDURY 

Lp. Data Akty prawne zmieniające procedurę 

1 16.02.2016r. Regulamin Egzaminu Dyplomowego na kierunku Ratownictwo 
Medyczne studia stacjonarne I stopnia z dnia 16.02.2016r. 

2 16.02.2016r. Regulamin Egzaminu Dyplomowego na kierunku Ratownictwo 
Medyczne studia niestacjonarne I stopnia z dnia 16.02.2016r. 

3   

4   
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10. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA Z PROCEDURĄ  

Lp.  Nazwisko i imię 

1.  Prof. dr hab. WICZKOWSKI ANDRZEJ 

2.  Prof. dr hab. n. med. WOŚ HALINA 

3.  Prof. ATH dr hab. n. med. MACIEJEWSKI DARIUSZ 

4.  Prof. ATH dr hab. n. med. MIKULSKA MONIKA 

5.  Prof. ATH dr hab. n. med. ULMAN - WŁODARZ 

6.  dr hab. n. med. BOBIŃSKI RAFAŁ 

7.  dr hab. n. med. GURKOVA ELENA 

8.  dr n. o zdr. BABIARCZYK BEATA 

9.  dr n. med.  FRANEK GRAŻYNA  

10.  dr n. med. ŁUKASIK RENATA 

11.  dr n. med. GRZYWNA TERESA  

12.  dr n. o zdr. POLLOK – WAKSMAŃSKA WIOLETTA 

13.  dr n. o zdr. TURBIARZ AGNIESZKA  

14.  mgr CIECHACKA MARIA 

15.  mgr  FRAŚ MAŁGORZATA 

16.  mgr FOLTYN AGNIESZKA 

17.  mgr GAWLIK KATARZYNA 

18.  mgr  JAKSZ-RECMANIK EWELINA 

19.  mgr  KRAWCZYK BOŻENA 

20.  mgr MICHALIK ANNA 

21.  mgr PUZOŃ IRENA 

22.  mgr RYŚ BOGUSŁAWA 

23.  mgr STERNAL DANUTA 

24.  mgr SKOCZYLAS KORNELIA 
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25.  mgr  SŁOWIACZEK KRYSTYNA 

26.  Prof. ATH dr hab. n. med. KAWECKI MAREK 

27.  dr n. o zdr. BĄK EWELINA 

28.  dr n. med. DUTKA MIECZYSŁAW 

29.  dr n. med.  HAJDUGA MACIEJ 

30.  dr n. o zdr. KADŁUBOWSKA MONIKA  

31.  dr n. o zdr. KOLONKO JOLANTA   

32.  dr LASA URSZULA 

33.  dr n. med.  RUTKIEWICZ JAROSŁAW  

34.  dr n. med. WĄSIK RYSZARD 

35.  lek. med. BIAŁKA SZYMON 

36.  lek. med. BUJOK JAN 

37.  mgr MATYSKA BEATA   

38.  mgr  BIAŁOŃ PIOTR 

39.  mgr BIELA WOJCIECH 

40.  mgr ĆWIERTNIA MICHAŁ 

41.  mgr DEBUDAJ ANNA 

42.  mgr ILCZAK TOMASZ 

43.  mgr KUDŁACIK BEATA  

44.  mgr  PAJĄK CELINA 

45.  mgr STASICKI ARKADIUSZ 
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