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1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 
 
Celem procedury jest przeprowadzenie egzaminu dyplomowego teoretycznego       
i praktycznego możliwie na najwyższym poziomie, zgodnie z przyjętym 
standardem nauczania i regulaminem egzaminu dyplomowego na kierunku 
Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia. 
 
Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. 
studenckich, Kierownika jednostki organizacyjnej, nauczycieli akademickich 
wchodzących w skład komisji losujących, komisji egzaminacyjnych egzaminu 
dyplomowego teoretycznego i egzaminu dyplomowego praktycznego.  
 
2. TERMINOLOGIA 
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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.  
Egzamin typu OSCE służy do standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach 
symulowanych, student demonstruje jak wykonać daną procedurę.  
 
Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego teoretycznego               
i praktycznego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. 
  

3. ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
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 
teoretycznego oraz egzaminu praktycznego 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 teoretycznego i praktycznego 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 teoretycznego  
i praktycznego, 
● prawidłowy przebieg losowania, 
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● sporządzenie protokołu z losowania i przedstawienie go Dziekanowi Wydziału. 
 

 
Osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnych egzaminu 
dyplomowego teoretycznego i praktycznego odpowiadają za: 
● przygotowanie bazy pytań egzaminu dyplomowego teoretycznego stanowiących 
podstawę przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, 
● przygotowanie zadań egzaminacyjnych stanowiących podstawę 
przeprowadzenia egzaminu praktycznego, 
● zorganizowanie egzaminu praktycznego w postaci stacji (metoda OSCE), 
● obserwacja działań studentów na poszczególnych stacjach, 
● ocena stopnia osiągnięcia przez studenta umiejętności praktycznych na 
poszczególnych stacjach, 
● sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem egzaminu dyplomowego 
teoretycznego i praktycznego, 
● ocena studentów w oparciu o standaryzowany schemat oceniania swoistego dla 
każdej stacji (tzw. lista kontrolna), 
● przedstawienie oceny z egzaminu dyplomowego do wiadomości studenta 
bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. 
 
4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 
 
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 ostateczną wersję pracy dyplomowej (jeden egzemplarz) wraz  
z elektroniczną wersją pracy na płytce CD u promotora pracy zgodnie  
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z Terminarzem Procedury Egzaminu Dyplomowego, po czym promotor składa  
w dziekanacie ocenione prace zgodnie z ustalonym terminem. 
 
5.3. Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo składa się z testowego 
egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego metodą OSCE. 
 
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 testowego egzaminu teoretycznego i egzaminu 
praktycznego oraz zatwierdza Obserwatorów stacji egzaminu praktycznego.  
 
5.6. Rada Wydziału na wniosek dziekana wyznacza koordynatora 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. 
 
5.7. Terminy egzaminów dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek 
dziekana w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy i podaje do 
wiadomości studentom zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych ATH. 
 
5.8. Dla studentów, którzy złożą oświadczenie o zamiarze kontynuowania studiów 
na studiach II stopnia lub o konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu, 
egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w terminie ustalonym przez Dziekana,  
w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia. 
 
5.9. W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej z całości 
egzaminu dyplomowego Dziekan wyznacza zgodnie z Regulaminem Studiów 
Wyższych ATH, drugi termin egzaminu dyplomowego nie wcześniej niż przed 
upływem jednego miesiąca od daty  pierwszego egzaminu.		

5.10. Powtórny egzamin dyplomowy teoretyczny ma formę egzaminu ustnego.  
Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu dyplomowego 
teoretycznego może przystąpić do egzaminu dyplomowego praktycznego bez 
zmiany jego terminu. Do studenta, który z przyczyn usprawiedliwionych nie 
przystąpił do egzaminu dyplomowego lub przerwał egzamin stosuje się zapisy 
Regulaminu Studiów Wyższych w ATH. 
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5.11. Zgodnie z Regulaminem Wydziałowym Międzyuczelnianej Olimpiady 
Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, studenci którzy zakwalifikowali się do II 
etapu Olimpiady, na podstawie decyzji Dziekana zostają zwolnieni z egzaminu 
dyplomowego teoretycznego w przypadku uzyskania liczby punktów równoważnej 
ocenie bardzo dobrej uzyskanej na Egzaminie Dyplomowym Teoretycznym. 
Studenci, którzy zakwalifikowali się do III etapu  Olimpiady zostają zwolnieni  
z egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego w przypadku uzyskania 
liczby punktów równoważnej ocenie bardzo dobrej uzyskanej na Egzaminie 
Dyplomowym Teoretycznym i/lub Praktycznym. 
 
5.12. 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. 
 
5.13. Kwestie sporne między studentem, a Komisją Egzaminacyjną we wszystkich 
sprawach nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan 
Wydziału. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dziekana 
Wydziału do Rektora Akademii Techniczno – Humanistycznej. 

 
5.14. Egzamin dyplomowy teoretyczny ma na celu sprawdzenie osiągnięcia 
założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, ma formę testu jednokrotnego 
wyboru.  
 
5.15. Baza pytań wykorzystywanych w trakcie egzaminu teoretycznego jest 
utworzona przez nauczycieli akademickich WNoZ i podana do wiadomości 
studentom na początku semestru dyplomowego.   
 
5.16. Baza pytań egzaminu dyplomowego teoretycznego obejmuje efekty 
kształcenia dotyczące wiedzy z zakresu: nauk podstawowych, nauk społecznych, 
nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauk w zakresie opieki 
specjalistycznej.    

 
5.17. Podstawą uzyskania przez studentkę pozytywnej oceny jest wynik egzaminu 
teoretycznego 60 punktów. 
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5.18. Egzamin dyplomowy praktyczny mający formę egzaminu standaryzowanego 
OSCE ma na celu sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia  
w zakresie umiejętności z  podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej. 

5.19. Egzamin dyplomowy praktyczny zorganizowany jest w postaci stacji. Każdą 
stację charakteryzuje określona umiejętność/umiejętności do wykonania zawarte 
w opisowym zadaniu. Przedmiotem oceny jest realizacja umiejętności przez 
studenta. 

5.20. W trakcie egzaminu praktycznego ocenie podlega osiągnięcie efektów 
kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych dotyczących komunikowania 
się, a także proceduralnych (manualnych).  

5.21. Ocena stopnia osiągnięcia umiejętności na poszczególnych stacjach 
dokonywana jest przez Obserwatorów będących równocześnie egzaminatorami,  
w oparciu o standaryzowany schemat oceniania swoistego dla każdej stacji (tzw. 
lista kontrolna). Listy kontrolne każdego studenta z poszczególnych stacji są 
przekazywane do Komisji Egzaminacyjnej.  

5.22. Obserwatorzy są odpowiedzialni za identyfikację zdających oraz prawidłowy 
przebieg egzaminu praktycznego na stacji. Prowadzą obserwację działań 
studentów.  

5.23. Komisja Egzaminacyjna dokonuje zbiorczej analizy list kontrolnych każdego 
studenta formułując ostateczny wynik egzaminu praktycznego. Skład Komisji 
Egzaminacyjnej stanowią: przewodniczący i dwóch członków.  

5.24. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej bezpośrednio po zakończeniu 
egzaminu praktycznego przez studenta, podaje mu do wiadomości ocenę  
z egzaminu z zachowaniem zasad poufności. 

5.25. Zadania egzaminacyjne stanowiące podstawę przeprowadzenia egzaminu 
praktycznego przygotowują nauczyciele akademiccy posiadających kierunkowe 
wykształcenie zawodowe. 

5.26. Student zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną 
rozpoczęcia egzaminu  z Kartą losowania i dowodem osobistym lub legitymacją 
studencką. Studenta obowiązuje ubiór taki jak na zajęciach praktycznych. 
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5.27. Student realizujący zadanie na stacji zobowiązany jest stosować się do 
wytycznych organizacji egzaminu praktycznego, które otrzymał od Komisji 
losującej. 

5.28. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub materiałów 
poglądowych (podręczniki, poradniki, encyklopedie itp.). Student może korzystać 
z dokumentacji pacjenta wchodzącej w skład opisu zadania.  

 
6. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 64/2015/2016 z dnia  22.03.2016 r.  

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Regulamin Egzaminu Dyplomowego 
kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 

Regulamin Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej (21.04.2015r.)  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa  dnia 9 maja 2012 r. w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 631. 
 

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. 

 
     



	

Procedura 4 
Zastępuje  

PW  4 wydanie 1 

Symbol: 

PW 4/2 WKJK 

Wydanie : 2 Strona/stron: 8 z 11 

Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne  
I stopnia 

 
	

	

 

 
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 22.03.2016 r. Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 64/2015/2016 z 
dnia  22.03.2016 r.  

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Regulamin 
Egzaminu Dyplomowego kierunek Pielęgniarstwo studia 
stacjonarne I stopnia 

 

 
 

9. ZAŁĄCZNIKI 

Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr  64/2015/2016 z dnia  22.03.2016 r.  

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Regulamin Egzaminu Dyplomowego 
kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia 
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10. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA 
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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   
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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   

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   
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41.  mgr DEBUDAJ ANNA   

42.  mgr ILCZAK TOMASZ   

43.  mgr KUDŁACIK BEATA    

44.  mgr  PAJĄK CELINA   

45.  mgr STASICKI ARKADIUSZ   
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