
Załącznik nr 1 

 

do Uchwały nr 401/2013/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

 

z dnia 23.04.2014r. 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu  

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

Regulamin  Wydziałowy Międzyuczelnianej  

Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej 

 

Regulamin wydziałowy został opracowany na podstawie Regulaminu Międzyuczelnianej 

Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej organizowanej przez: Państwową 

Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Nowym Targu, Akademię Techniczno- Humanistyczną w Bielsku- Białej oraz 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie. 

 

1. Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej 

 w Bielsku-Białej został powołany Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej 

Olimpiady Pielęgniarskiej (WKO), którego zadaniem jest organizacja oraz przeprowadzenie 

etapów  Olimpiady. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący Komitetu oraz członkowie 

– przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału. 

 

2. W Olimpiadzie biorą udział studenci III roku studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Kierunek 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne. Studenci w dniach olimpiady są zwolnieni z zajęć 

dydaktycznych. 

 

3. Olimpiada ma na celu wyłonienie studentów, którzy w stopniu bardzo dobrym osiągnęli 

efekty kształcenia w zakresie:  

a.  wiedzy: 

- szczegółowej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, 

- ogólnej wiedzy z zakresu innych nauk medycznych, 

- znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do   

  wykonywania zawodu pielęgniarki;  



b. umiejętności:  

- korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu 

opieki,  

- udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania 

chorobom, 

- sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem 

niepełnosprawnym i umierającym,  

- samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej 

oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie 

jego praw,  

- organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej 

oraz inicjowania i wspierania działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;  

c. kompetencji społecznych:  

- skutecznego i z empatią porozumiewa się z pacjentem, 

- posiadania świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, 

-  posiadania świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. 

 

4. Olimpiada przebiega w trzech etapach. Etap I i II odbywa się jednoczasowo we wszystkich 

Uczelniach biorących udział w Olimpiadzie. Etap III jest organizowany kolejno przez każdą 

Uczelnię biorącą udział w Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej. 

 

5. Wydziałowy Komitet Organizacyjny organizuje etap I i II  na terenie  Wydziału Nauk  

o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

 

6. I etap pisemny jest testem jednokrotnego wyboru zawierającym 60 pytań testowych 

jednakowych we wszystkich Uczelniach. Pytania obejmują efekty kształcenia z zakres 

Podstaw Opieki Pielęgniarskiej oraz Opieki Specjalistycznej. Termin I etapu wyznacza 

Wydziałowy Komitet Organizacyjny. 

 

7. Test oceniany jest przez członków Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego. Za każdą 

prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt. Maksymalnie uczestnik może otrzymać  

60 punktów. 

 

8. Do II etapu Olimpiady zostają zakwalifikowani studenci, którzy uzyskali największą liczbę 

punktów w etapie I. W przypadku równej liczby punktów do następnego etapu przechodzą 

wszyscy uczestnicy I etapu z taką samą liczbą punktów. Regulamin Międzyuczelnianej 

Olimpiady Pielęgniarskiej na dany rok akademicki określa liczbę studentów kwalifikowanych 

do II etapu na wszystkich uczelniach biorących udział w Olimpiadzie. 

 

9. Wyżej wymienieni studenci zostaną decyzją Dziekana, na podstawie protokołu z 

przeprowadzenia I etapu Olimpiady (załącznik nr 4 Regulaminu Wydziałowego 

Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej) zwolnieni z Egzaminu Dyplomowego 

Teoretycznego w przypadku gdy uzyskany przez nich w trakcie Olimpiady wynik, potwierdza 



osiągnięcie efektów kształcenia w sposób równoznaczny z otrzymaniem oceny bardzo dobry 

lub dobry plus  z tego Egzaminu. 

 

10. II etap polega na wylosowaniu przez uczestnika „Opisu Przypadku”, a następnie 

pisemnym opracowaniu procesu pielęgnowania oraz omówieniu go, przed członkami 

Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego. Zadania dla uczestników II etapu przygotowują 

członkowie Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego.   

 

11. W II etapie Olimpiady ocenie podlega: 

a. trafność i forma postawienia diagnozy pielęgniarskiej (1 do 5 punktów), 

b. trafność wyłonienia celu działania (1 do 5 punktów), 

c. przedstawienie adekwatnych do diagnozy działań pielęgniarskich (1 do 5 punktów), 

d. umiejętność posługiwania się językiem medycznym (1 do 5 punktów). 

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 20 punktów.  

 

12. Dokumentację etapu I i II przechowuje Wydziałowy Komitet Organizacyjny.  

 

13. Do III etapu Olimpiady zostaje zakwalifikowanych 2 studentów, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów w trakcie II etapu. Wyżej wymienieni studenci zostaną decyzją 

Dziekana, na podstawie protokołu z przeprowadzenia II etapu Olimpiady (załącznik nr 8 

Regulaminu Wydziałowego Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej) zwolnieni z 

Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego i Praktycznego jeśli uzyskany przez nich w trakcie 

Olimpiady wynik, potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia w sposób równoznaczny z 

otrzymaniem oceny bardzo dobry lub dobry plus z Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego i 

Praktycznego. 

  

14. III etap – finał – polega na przedstawieniu przez uczestników prezentacji multimedialnej. 

Temat prezentacji jednakowy dla wszystkich uczestników jest corocznie ustalany przez 

organizatorów Olimpiady. 

 

15. Finaliści Olimpiady otrzymują tytuł Laureata oraz w zależności od liczby uzyskanych 

punktów zdobywają I, II lub III miejsce. Uczestnicy III etapu z uzyskaną taką samą liczbą 

punktów otrzymują ex aequo odpowiednio I, II, III miejsce. 

 

16. Nagrody i wyróżnienia.  

Laureaci, I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz możliwość przygotowania 

artykułu, który będzie opublikowany w czasopiśmie PMWSZ w Opolu „Puls Uczelni”. 

Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej Olimpiady zastrzega sobie prawo przyznania 

dodatkowych wyróżnień lub zadecydowania o innym sposobie rozdziału tytułów laureata 

Olimpiady. 

 

Załączniki:          



Załącznik 1 – Lista obecności 

Załącznik 2 – Wyniki I etapu Olimpiady     . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Załącznik 3 – Arkusz odpowiedzi      . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Załącznik 4 – Protokół I etapu Olimpiady     . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Załącznik 5 – Karta zadania II etapu  

Załącznik 6 – Tabela procesu pielęgnowania  

Załącznik 7 – Arkusz oceny zadania II etapu   

Załącznik 8 – Protokół II etapu Olimpiady 

Załącznik 9 - Zgoda na publikację danych 

 

 


