Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
nr 116/2016/2017 z dnia 13.12.2016r.

AKADEMIA TECHNICZNO – HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO
KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Podstawa prawna:
1. 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
2. Regulamin Studiów Wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
(19.04.2016r.)
3. Uchwała Rady Wydziału Nr 32/2015/2016
4. Opinia Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia
5. Opinia Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia
I. Postanowienia ogólne
1. Egzamin dyplomowy ma na celu ocenę osiągnięcia przez absolwenta studiów pierwszego
stopnia na kierunku Pielęgniarstwo efektów 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,
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- 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 porozumiewania się z pacjentem,
- posiadania świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
- posiadania świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się
2. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po wypełnieniu przez studenta/kę
następujących warunków:
2.1 Zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie
studiów.
2.2 Złożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej (jeden egzemplarz) wraz z elektroniczną
wersją pracy na płytce CD u promotora pracy zgodnie z Terminarzem Procedury Egzaminu
Dyplomowego.
3. Promotor składa w Dziekanacie ocenione prace dyplomowe zgodnie z Terminarzem
Procedury Egzaminu Dyplomowego.
4. Listę osób, które wypełniły warunki uprawniające do przystąpienia do Egzaminu
Dyplomowego przygotowuje Dziekanat Wydziału.
5. Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia składa się z testowego egzaminu
teoretycznego i egzaminu praktycznego przeprowadzonego metodą OSCE. Zakres obu
egzaminów obejmuje efekty kształcenia zawarte w Standardzie.
6. Rada Wydziału na wniosek Dziekana zatwierdza skład: komisji losującej, komisji
egzaminacyjnych

testowego

egzaminu

teoretycznego

i

egzaminu

praktycznego

oraz zatwierdza Obserwatorów Stacji Egzaminu Praktycznego.
7. Rada Wydziału na wniosek Dziekana wyznacza Koordynatora odpowiedzialnego
za przeprowadzenie Egzaminu Dyplomowego.
8. Rada Wydziału na wniosek Dziekana zatwierdza na początku semestru dyplomowego
Terminarz Procedury Egzaminu Dyplomowego. Terminarz ten jest niezwłocznie podawany
do wiadomości studentom zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych ATH.
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9. 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.
10. W przypadku uzyskania przez studenta/kę 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
i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
11. Powtórny Egzamin Dyplomowy Teoretyczny ma formę egzaminu ustnego.
12. Student/ka, który uzyskał ocenę niedostateczną z Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego
może przystąpić do Egzaminu Dyplomowego Praktycznego zgodnie z Terminarzem
Egzaminu Dyplomowego.
13. Student/ka, który nie ukończył/ła Egzaminu Dyplomowego Praktycznego z powodu
niezaliczenia zadań na jednej lub dwóch Stacjach może przystąpić do powtórnego zaliczenia
zadań w terminie wyznaczonym przez Dziekana.
14. Student/ka, który uzyskał/ała ocenę niedostateczną Egzaminu Dyplomowego Praktycznego
z powodu niezaliczenia zadań na trzech i więcej Stacjach może przystąpić do powtórnego
Egzaminu Praktycznego nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca od daty pierwszego
egzaminu.
15. Do studenta/ki, który/a z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił/ła do Egzaminu
Dyplomowego lub przerwał/ła Egzamin stosuje się zapisy Regulaminu Studiów Wyższych
w ATH.
16. 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, w trakcie Olimpiady, liczby punktów równoważnej ocenie bardzo
dobrej uzyskanej na Egzaminie Dyplomowym Teoretycznym.
17. Studenci, którzy zakwalifikowali się do III etapu Olimpiady zostają zwolnieni z Egzaminu
Dyplomowego Teoretycznego z oceną bardzo dobry.
18. Ocenę Egzaminu Dyplomowego OED stanowi średnia ocen z egzaminu praktycznego
i teoretycznego.
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19. Średnią ocenę z przebiegu studiów OI oblicza się według wzorów zamieszczonych w § 23
Regulaminu Studiów Wyższych ATH.
20. Wszystkie oceny średnie liczone są z dokładnością do 0,01.
21. 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.
22. Kwestie sporne między studentem/ką a Komisją Egzaminacyjną we wszystkich sprawach
nie objętych Regulaminem Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Dziekan Wydziału.
23. Studentowi/ce przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dziekana Wydziału do Rektora
Akademii Techniczno – Humanistycznej.
II. Egzamin Dyplomowy Teoretyczny
1. Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, stanowi pierwszą
część egzaminu dyplomowego i ma formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru.
2. Baza pytań wykorzystywanych w trakcie Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego
jest utworzona przez nauczycieli akademickich WNoZ i podana do wiadomości studentom
na początku semestru dyplomowego.
3. 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.
4. Wynik Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego 60 punktów jest podstawą uzyskania
przez studenta/kę pozytywnej oceny.
Punktowe kryteria oceny:
100 – 93 punktów – bardzo dobry
92 - 85 punktów – dobry plus
84 - 77 punktów – dobry
76 - 69 punktów – dostateczny plus
68 - 60 punktów – dostateczny
59 i mniej punktów - niedostateczny

III. Egzamin Dyplomowy Praktyczny
1. W tygodniu poprzedzającym termin Egzaminu Dyplomowego Praktycznego student/ka
w obecności Komisji losującej losuje datę egzaminu oraz numer kolejności przystąpienia
do egzaminu.
Otrzymuje wytyczne o organizacji egzaminu praktycznego.
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2. 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.
3. Przyjmuje się czas trwania egzaminu w danym dniu 8 godzin tj. od godziny 7:00 do godziny
15:00.
4. Egzamin Dyplomowy Praktyczny zorganizowany jest w postaci pięciu Stacji. Każdą z nich
charakteryzuje określona umiejętność/umiejętności do wykonania zawarte w opisowym
zadaniu. Realizacja umiejętności przez studenta jest przedmiotem oceny.
5. 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).
6. Podczas realizacji zadania wykonywane są czynności przygotowawcze, czynności właściwe
dla zadania oraz czynności porządkowe, które podlegają ocenie punktowej w systemie
zero-jedynkowym.

Student/ka

uzyskuje

punktu

z

poszczególnych

czynności

przy uwzględnieniu przypisanej im wagi.
7. Listy kontrolne, wraz z kartą Egzaminu Praktycznego, każdego studenta/ki z poszczególnych
Stacji są przekazywane do Komisji Egzaminacyjnej.
8. Popełnienie przez studenta/kę błędu dyskwalifikującego, wynikającego z założeń
wylosowanego zadania egzaminacyjnego, skutkuje niezaliczeniem danej umiejętności
w danej Stacji niezależnie od liczby uzyskanych wcześniej punktów.
9. Liczba punktów uzyskanych na Stacji jest średnią punktów uzyskanych od każdego
Obserwatora. Do zaliczenia zadania na stacji konieczne jest uzyskanie minimalnej liczby
punktów przewidzianej dla danego zadania.
10. Obserwatorzy są odpowiedzialni za identyfikację zdających oraz prawidłowy przebieg
egzaminu praktycznego na Stacji.
11.

Obserwatorzy

są

odpowiedzialni

za

kontrolę

czasu

wykonania

zadania.

W przypadku przekroczenia czasu przez studenta/tkę obserwator jest zobowiązany przerwać
wykonanie zadania.
12. Komisja Egzaminacyjna dokonuje zbiorczej analizy list kontrolnych i kart Egzaminu
Praktycznego każdego studenta/ki formułując ostateczny wynik egzaminu praktycznego.
13. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu praktycznego
przez studenta/kę, podaje mu/jej do wiadomości ocenę z egzaminu z zachowaniem zasad
poufności.
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14. Zadania egzaminacyjne stanowiące podstawę przeprowadzenia Egzaminu Dyplomowego
Praktycznego przygotowują nauczyciele akademiccy posiadający kierunkowe wykształcenie
zawodowe.
15. Student/ka zgłasza się w dniu egzaminu na 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu
z Kartą losowania i dowodem osobistym lub legitymacją studencką. Studenta/kę obowiązuje
ubiór taki, jak na zajęciach praktycznych.
16. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub materiałów pomocniczych
(podręczniki, poradniki, encyklopedie itp.). Student/ka może korzystać z dokumentacji
pacjenta wchodzącej w skład opisu zadania.
IV. Dokumentacja egzaminu dyplomowego
1. Protokół z przeprowadzenia losowania daty i numeru kolejności przystąpienia do Egzaminu
Dyplomowego Praktycznego (załącznik 1a)
2. Wzór karty do losowania daty i numeru kolejności przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego
Praktycznego (załącznik 1b)
3. Lista studentów przystępujących do losowania (załącznik 1c)
4. Lista studentów przystępujących do Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego (załącznik 2)
5. Wynik testowego Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego termin I (załącznik 3)
6. Lista studentów przystępujących do Egzaminu Dyplomowego Praktycznego na stacji
(załącznik 4a)
7. Arkusz oceny wykonania zadania egzaminacyjnego – lista kontrolna (załącznik 4b)
8. Karta Egzaminu Dyplomowego Praktycznego metodą OSCE (załącznik 4c)
9. Karta realizacji zadań na stacjach (załącznik 4d)
10. Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Dyplomowego Praktycznego wg
metody OSCE (załącznik nr 5)
11. Wynik ustnego egzaminu dyplomowego teoretycznego II termin (załącznik 6)
12. Ocena pracy licencjackiej (załącznik 7)
13. Protokół ukończenia studiów kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
(załącznik 8)
14. Formularz do Testu Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego (załącznik 9)
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Załącznik nr 1a
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

Bielsko-Biała, dnia …………………

................................................
(pieczątka Wydziału)

Protokół z przeprowadzenia losowania daty i numeru kolejności przystąpienia
do Egzaminu Dyplomowego Praktycznego

Do losowania przystąpiło .............................. studentów.
Lista studentów wraz z wylosowanym dniem i kolejnością przystąpienia do egzaminu dołączona
do protokołu.

Skład Komisji:
Przewodniczący(a) ...................................................
Członkowie

...................................................
...................................................
...................................................
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Załącznik nr 1b
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

Wzór karty do losowania

Kierunek Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo

Pieczątka Wydziału

Pieczątka Wydziału

Data losowania

Data losowania

…………………

…………………
Nazwisko, imię studenta/studentki

Nazwisko, imię studenta/studentki

....................................................

....................................................

Data przystąpienia do egzaminu

Data przystąpienia do egzaminu

praktycznego

praktycznego

……………………………….

……………………………….

Numer kolejności przystąpienia

Numer kolejności przystąpienia

do egzaminu praktycznego ..........

do egzaminu praktycznego .........
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Bielsko-Biała, dnia ……………….

Załącznik nr 1c
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

................................................
(pieczątka Wydziału)

Lista studentów przystępujących do losowania

L.p.

Nazwisko i imię

Nr albumu

Data
egzaminu

Numer kolejności
przystąpienia do
egzaminu

Podpis
studenta/ki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Data ………………………....
Podpis Przewodniczącego(cej) Komisji Losującej…………………………
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Bielsko-Biała, dnia ...........................

Załącznik nr 2
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

................................................
(pieczątka Wydziału)

EGZAMIN TEORETCZNY
Lista studentów przystępujących do Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego
w dniu ..................................
I termin - Egzamin testowy; II termin – Egzamin ustny (niepotrzebne skreślić)
L.p.

Nazwisko i imię

Nr albumu

Podpis studenta/ki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Data ………………………....
Podpis Przewodniczącego(cej) Komisji Egzaminacyjnej…………………………
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Bielsko-Biała, dnia .......................

Załącznik nr 3
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

……………………………..
/pieczątka Wydziału/

Wynik testowego Egzaminu Dyplomowego Teoretycznego (I termin)
Imię i nazwisko studenta/ki ................................................................
Nr albumu .......................................................................................
Liczba uzyskanych punktów.............................................................
Ocena..................................................................................................

Punktowe kryteria oceny:
100 – 93 punktów – bardzo dobry
92 - 85 punktów –
dobry plus
84 - 77 punktów –
dobry
76 - 69 punktów – dostateczny plus
68 - 60 punktów –
dostateczny
59 i mniej punktów - niedostateczny

Komisja Egzaminacyjna:
Przewodniczący (a)
………………………...

Członkowie
............................................
............................................
............................................
............................................
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Bielsko-Biała dn. ……………………

Załącznik nr 4a
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Lista studentów przystępujących do Egzaminu Dyplomowego Praktycznego
na Stacji numer ………… w dniu ..................................
L.p.

Nazwisko i imię

Nr albumu

Numer zadania

Podpis studenta/ki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Data ………………………....
Podpis Przewodniczącego(cej) Komisji Egzaminacyjnej…………………………
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Załącznik nr 4b
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia
...................................................................
(pieczątka wydziału)

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Arkusz oceny wykonania zadania egzaminacyjnego – lista kontrolna
Data egzaminu ............................................................................................................................
Imię i nazwisko studenta/ki ..........................................................................................................
Stacja nr …….. – ………………………
Realizowane na Stacji efekty kształcenia: ……………………….
Zadanie: …………………… Numer zadania ….……..
Minimalna liczba punktów do zaliczenia zadania ……………
Przewidywany czas wykonania zadania -…………… minut
Godzina rozpoczęcia zadania ……………… Godzina zakończenia zadania ……………

Lp.

Rodzaj czynności

Uzyskane
punkty

Uwagi

Czynności przygotowawcze

Podsumowanie punktów – czynności przygotowawcze
Czynności właściwe dla zadania

Podsumowanie punktów – czynności właściwe
Czynności porządkowe

Podsumowanie punktów – czynności porządkowe
Razem
Punktacja:
0 punktów – zadanie niewykonane
1 punkt – zadanie wykonane prawidłowo

Błąd dyskwalifikujący: …………………………………………………………………………..
Uwagi obserwatora dotyczące ewentualnego błędu dyskwalifikującego:
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Podsumowanie uzyskanych punktów:
Rodzaj czynności
Czynności
przygotowawcze
Czynności właściwe
dla zadania
Czynności porządkowe

Uzyskane punkty
w zadaniu

Waga

Waga x punkty

Wynik

0,5

1
0,5
Razem

Podpis obserwatora:
…….……………………….
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Załącznik nr 4c
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

................................................
(pieczątka Wydziału)

KARTA EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO
METODĄ OSCE
Zadanie egzaminacyjne numer V/22 (numer stacji V/ numer zadania 22)
Opis zadania …………………………….. (w tym czas wykonania zadania)

Wykonaj …………………………….
Czas wykonania zadania ……………………
Sprzęt:

Średnia od Obserwatorów
Zaliczenie zadania

TAK/NIE

Podpisy obserwatorów
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Bielsko-Biała, dnia .......................

Załącznik nr 4d
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

……………………………..
/pieczątka Wydziału/

KARTA REALIZACJI ZADAŃ NA STACJACH
Imię i nazwisko studenta/ki ................................................................
Nr albumu ..........................................................................................
Numer stacji

Podpisy obserwatorów

Podpis studenta

Podpisy obserwatorów

Podpis studenta

Podpisy obserwatorów

Podpis studenta

Podpisy obserwatorów

Podpis studenta

Numer zadania

Numer stacji
Numer zadania

Numer stacji
Numer zadania

Numer stacji
Numer zadania
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Podpisy obserwatorów

Numer stacji

Podpis studenta

Numer zadania

Bielsko-Biała, dnia .......................

Załącznik nr 5
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

……………………………..
/pieczątka Wydziału/

Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Dyplomowego
Praktycznego wg metody OSCE
Imię i nazwisko studenta/ki ................................................................
Nr albumu .......................................................................................

Numer stacji/Numer zadania
Średnia liczba punktów od
Obserwatorów

Wynik egzaminu dyplomowego praktycznego wg metody OSCE
Liczba uzyskanych punktów ogółem ..............................................................
Ocena...................................................................................................................
Kryteria punktowe:
100-94% – bardzo dobry
93-86% –
dobry plus
85-78% –
dobry
77-69% –
dostateczny plus
68-60% –
dostateczny
59% i mniej – niedostateczny
Komisja Egzaminacyjna:
17

Przewodniczący (a)
………………………...

Członkowie
............................................
............................................
............................................
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Bielsko-Biała, dnia .........................

Załącznik nr 6
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

……………………………..
/pieczątka Wydziału/

Wynik ustnego egzaminu dyplomowego teoretycznego (II termin)
Imię i Nazwisko Studenta/ki: ............................................................
Nr albumu: ....................................................................................

Pytania egzaminacyjne:
1. …………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..…ocena………
2. ………………………..………………………………………………………………….……
………………..…….…..…………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………….….ocena………
3. …………………………...………………………………….…………………………..….…
…………………………………………………….…………………………............................
..........................................................................................................…..ocena……….

Ocena ogółem (średnia) ...............................................

Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący (a)

…………………………….

Członkowie:

...…………………………
…….……………………….
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Bielsko-Biała, dnia……………………………

Załącznik nr 7
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

...............................................
(pieczątka Wydziału)

Szanowny(a) Pan(i)
…………………………………….
Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej studenta(ki)

…………………………..
Dziekan

OCENA PRACY LICENCJACKIEJ
Temat pracy: ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko: .....................................................................................................................................……….
Nr albumu: .................................................. Promotor: ............................................................................ ……
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?.........................................................
…………………………………………………………………………………………..............……
2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.:
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Merytoryczna ocena pracy:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................
4. Inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...........
..............................................................................................................................................................................
5. Charakterystyka doboru wykorzystania źródeł:
………………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność językowa, odsyłacze, odnośniki literaturowe):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ocena pracy ………………………………………………………………………….…….......…………….

Data ..............................

..................................................
podpis
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Bielsko-Biała, dnia ………………

Załącznik nr 8
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

……………………………….
Pieczątka Wydziału

PROTOKÓŁ
Ukończenia Studiów I Stopnia
Stacjonarnych - Kierunek Pielęgniarstwo
Imię i nazwisko studenta/tki ...........................................................................
Nr albumu ..................................................................
Temat pracy licencjackiej.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. Ocena pracy licencjackiej ……………………….........................….
2. Ocena egzaminu dyplomowego ………………………………………… /średnia/
-

egzamin praktyczny

………………………........................………

-

egzamin teoretyczny

……………..…………….….........................

3. Średnia ocena z przebiegu studiów ………………………….…………...
WYNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Wed = (0,25 x …………..…….....) + (0,25 x ………...……………….) + (0,5 x ………………….............)
ocena pracy licencjackiej

ocena egzaminu dyplomowego

średnia ocena z przebiegu studiów

.....................................................................................................................................................
Ocena ostateczna (dyplom) ........................................................................…………..
Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa
Prodziekan ds. Nauki
...........................................

Podpis Dziekana
...........................................

Prodziekan ds. Studenckich
...........................................
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Egzamin Dyplomowy Teoretyczny – Kierunek Pielęgniarstwo przeprowadzony w dniu…………….

Załącznik nr 9
do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
kierunek Pielęgniarstwo
studia stacjonarne I stopnia

............................................
(pieczątka Wydziału)

Imię i Nazwisko Studenta …………………… Numer albumu …………………………
Test jednokrotnego wyboru. Zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź.
Proszę zastanowić się nad wyborem odpowiedzi, gdyż wszelkie poprawki, skreślenia
nie będą uwzględniane w bilansowaniu punktów przyznawanych za poprawne
odpowiedzi.

Pytania egzaminacyjne testowe 1-100

100 – 93 punktów – bardzo dobry
92 - 85 punktów – dobry plus
84 - 77 punktów – dobry
76 - 69 punktów – dostateczny plus
68 - 60 punktów – dostateczny
59 i mniej punktów - niedostateczny

Liczba uzyskanych punktów ……………………. Ocena ……………………………………
Podpis osoby oceniającej test ………………………………………… Data ………………..
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