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1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 
 
Celem procedury jest przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej możliwie na 
najwyższym poziomie zgodnie z przyjętym standardem nauczania i regulaminem 
pracy dyplomowej na kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 
obowiązującym w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 
 
Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 
studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej, promotora pracy dyplomowej. 
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2. TERMINOLOGIA 
 
Praca dyplomowa o charakterze projektu- to krótki opis będący charakterystyką 
danego przypadku klinicznego z uwzględnieniem procesu pielęgnowania pacjenta 
opracowanego indywidualnie dla danego pacjenta. 
 
Praca dyplomowa w formie studium przypadku klinicznego - przez studium 
przypadku należy rozumieć szczegółowy i systematyczny opis sytuacji 
oddziałujących na pacjenta w ciągu jakiegoś okresu czasu, a także opisu zmian, 
jakie w tym czasie zachodzą w psychice i zachowaniu człowieka, w jego zdrowiu, 
funkcjonowaniu w chorobie.  
Studium przypadku jest metodą badania, w której autor dąży do możliwie 
wszechstronnego opisu pacjenta, z uwzględnieniem bogatego zestawu 
zmiennych, przy czym badacza interesują zarówno wartości zmiennych, jak i 
zależności między nimi. Przystępując do badania nie formułuje się hipotez 
wstępnych, a jedynie dąży do zbadania zjawiska w jego rzeczywistym kontekście.  
 
 
3. ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Dziekan Wydziału odpowiada za: 
● zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej i jej promotora po zasięgnięciu opinii 
Rady Wydziału, nie później niż na początku semestru dyplomowego, 
● wyznaczenie terminu złożenia pracy dyplomowej licencjackiej,  
● w przypadku konieczności uzyskania przez studenta zgody na realizację tematu 
badawczego w placówkach współpracujących z Wydziałem podpisanie pisma  
złożonego przez studenta - druk Dz/WNoZ/1, 
● wyznaczenie nauczyciela akademickiego przejmującego obowiązki promotora w 
przypadku dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na 
opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, 
● przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na wniosek promotora lub 
studenta, w przypadku długotrwałej choroby studenta lub niemożności wykonania 
pracy w ustalonym terminie z przyczyn uzasadnionych, niezależnych od studenta, 
● skreślenie z listy studentów - studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w 
regulaminowym terminie, 
● dopuszczenie do egzaminu końcowego studentów, którzy złożyli pracę 
dyplomową zatwierdzoną przez promotora w wyznaczonym terminie. 
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Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Zakładu odpowiada za: 

● zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących realizacji pracy dyplomowej 
licencjackiej przez studenta Dziekanowi Wydziału, 
 
Promotor pracy dyplomowej odpowiada za: 
● wyznaczenie tematu pracy dyplomowej licencjackiej, 
● sprawowanie opieki nad studentem w czasie wykonywania pracy dyplomowej 
licencjackiej, 
● ocenę pracy dyplomowej licencjackiej (sporządzenie protokołu oceny pracy 
dyplomowej licencjackiej). 
 
 
4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 
 
Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w terminie wyznaczonym 
przez Dziekana, nie później niż do 15 września - na studiach kończących się w 
semestrze letnim. 
 
5. OPIS POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 
 
5.1. Student zobowiązany jest do napisania pracy dyplomowej licencjackiej o 
charakterze projektu, zawierającej krótki opis będący charakterystyką danego 
przypadku klinicznego z uwzględnieniem procesu pielęgnowania pacjenta.  
5.2. Promotorem pracy dyplomowej licencjackiej jest nauczyciel akademicki 
posiadający tytuł lub stopień naukowy.  
5.3. Promotora pracy dyplomowej licencjackiej zatwierdza dziekan po zasięgnięciu 
opinii Rady Wydziału. 
5.4. Student w porozumieniu z promotorem ustala temat pracy licencjackiej. 
5.5. Student składa do dziekanatu ostateczny temat pracy licencjackiej w terminie 
zgodnym z Terminarzem Procedury Egzaminu Dyplomowego zatwierdzonym 
przez Radę Wydziału. 
5.6. Temat pracy dyplomowej licencjackiej zatwierdza dziekan po zasięgnięciu 
opinii Rady Wydziału.  
5.7. W przypadku konieczności uzyskania zgody na realizację tematu badawczego 
w placówkach współpracujących z Wydziałem student składa do Dziekana pismo- 
druk Dz/WNoZ/1. 
5.8. Oceny pracy dyplomowej licencjackiej dokonuje promotor. Ostateczną wersję 
pracy dyplomowej (jeden egzemplarz- praca bindowana) wraz z elektroniczną 
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wersją pracy na płytce CD student składa u promotora pracy zgodnie z 
Terminarzem Procedury Egzaminu Dyplomowego.  
5.9. Elektroniczny zapis pracy należy zapisać w aplikacjach Microsoft Oficce na 
płycie CD, złożonej w opisanej kopercie.		
5.10. Promotor jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z płytą CD  
przekazaną przez studenta do dziekanatu w wyznaczonym terminie. Do pracy 
promotor zobowiązany jest dołączyć ocenę pracy dyplomowej. 
5.11. Złożenie pracy dyplomowej licencjackiej jest warunkiem dopuszczenia do     
końcowego egzaminu dyplomowego.        
5.12. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na 
opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan wyznacza nauczyciela 
akademickiego przejmującego obowiązki promotora. 
5.13. Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej licencjackiej na 
wniosek promotora lub studenta. W przypadku długotrwałej choroby studenta lub 
niemożności wykonania pracy w ustalonym terminie z przyczyn uzasadnionych, 
niezależnych od studenta. 
5.14. Rektor może dodatkowo przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej 
licencjackiej o kolejny okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku nie 
złożenia pracy w przedłużonym przez rektora terminie, student zostaje skreślony z 
listy studentów.  
5.15. Student, który nie złożył pracy dyplomowej licencjackiej w regulaminowym 
terminie, zostaje decyzją dziekana skreślony z listy studentów.  
5.16. Studentowi, którego jedyną przyczyną skreślenia było nie oddanie pracy 
dyplomowej licencjackiej w regulaminowym terminie, przysługuje prawo do 
wznowienia studiów. 
 
 
6. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 35 z dn. 16.02.2016 r. –załącznik nr I 
Regulamin pracy dyplomowej kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 
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7. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 
Uchwała Nr 1070/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 
21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów wyższych 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Załącznik do Uchwały Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH z dnia 21 kwietnia 2015 
roku – Regulamin Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w 
Bielsku-Białej. 

     
8. AKTUALIZACJA PROCEDURY 

Lp. Data  Akty prawne zmieniające procedurę 

1 21.04.2015 r. Uchwała Nr 1070/04/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-
Humanistycznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie 
zmian w Regulaminie studiów wyższych Akademii 
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

2 21.04.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 1070/04/V/2015 Senatu ATH z 
dnia 21 kwietnia 2015 roku – Regulamin Studiów Wyższych 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

3 16.02.2016 r. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 35 z dn. 
16.02.2016 r. –załącznik nr I Regulamin pracy dyplomowej 
kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 35 z dn. 16.02.2016 r. –załącznik nr I 
Regulamin pracy dyplomowej kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 

Załącznik nr 2- Strona tytułowa pracy dyplomowej 
Załącznik nr 3- Okładka CD  
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10. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA 

Lp. Nazwisko i imię Data Podpis 

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   
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24.  mgr SKOCZYLAS KORNELIA   

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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