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Wytyczne - Egzamin dyplomowy studia I stopnia – część praktyczna 

 
W trosce o bezpieczeństwo medyczne i epidemiologiczne studentów i pracowników w związku z 

zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad. 

 

W DNIU EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

STUDENT dostarcza oryginały dokumentów oraz Indeks/Karty Umiejętności do dziekanatu 

WNoZ. 

PROMOTOR PRACY dostarcza podpisaną oryginalną ocenę pracy. 

 

 

1. W dniu egzaminu dyplomowego, przed rozpoczęciem egzaminu student w holu Budynku L 

ATH wypełnia kwestionariusz ankiety i oświadczenie oraz ma wykonywany pomiar temperatury 

ciała. 

2. Nauczyciel akademicki odpowiedzialny za zebranie od studentów i sprawdzenie 

kwestionariusza ankiety i oświadczenia, wykonuje u studenta pomiar temperatury ciała.  

3. Nauczyciel akademicki wskazuje, gdzie student ma się udać na egzamin dyplomowy (sala 

egzaminacyjna, miejsce do zmiany odzieży wierzchniej). 

4. Salę egzaminacyjną do części praktycznej egzaminu należy po każdym zdającym studencie 

przewietrzyć i dokonać dezynfekcji bieżącej. 

5. Na sali egzaminacyjnej do części praktycznej może przebywać jeden student (zdający 

egzamin) oraz maksymalnie 4 członków komisji egzaminacyjnej. 

6. Student na egzaminie dyplomowym zobowiązany jest do: 

- posiadania własnej maseczki  

- posiadania, do części praktycznej egzaminu, pełnego umundurowania (mundurek, obuwie 

zamienne) 

- ubrania wierzchnie należy umieścić w jednorazowym worku, a następnie zawiązany worek 

ułożyć w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego. Worek po użyciu należy 

wyrzucić do wyznaczonego kosza.  

- przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych a w szczególności częstego mycia i 

dezynfekcji rąk 

- zachowania bezpiecznej, 2 metrowej odległości pomiędzy osobami 

- nie gromadzenia się w skupiska 
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- posiadania własnych przyborów piśmienniczych  

- bezwzględny zakaz zamiany kolejności i godziny zdawania egzaminu 

Zabrania się w czasie egzaminu dyplomowego korzystania z telefonów komórkowych. 

Student, przebywający na kwarantannie powinien zgłosić ten fakt w Dziekanacie WNoZ, a gdy 

podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zgłosić ten fakt w Dziekanacie WNoZ i  

skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

Zabrania się osobom przebywającym na kwarantannie, łamania zasad kwarantanny!  

Dla studentów przebywających na kwarantannie zostanie wyznaczony nowy termin egzaminu 

dyplomowego. 

Przewiduje się losowanie pytań/zadań/scenariuszy egzaminacyjnych z listy, przygotowanej przez 

Komisję Egzaminacyjną. 

Student Kierunku Pielęgniarstwo w czasie egzaminu dyplomowego - część praktyczna zdaje 

egzamin na jednej sali egzaminacyjnej, w której zorganizowanych będzie pięć Stacji (o których 

mowa w Regulaminie Egzaminu Dyplomowego). Ocena stopnia osiągnięcia umiejętności z 

poszczególnych Stacji dokonywana jest przez tych samych Obserwatorów (będących 

równocześnie egzaminatorami) na Sali, w której student przystępuje do egzaminu, w oparciu o 

standaryzowany schemat oceniania tzw. lista kontrolna. 

Student Kierunku Ratownictwo medyczne w czasie egzaminu dyplomowego - część praktyczna 

zdaje egzamin na jednej sali egzaminacyjnej. 

Student informację o wyniku egzaminu dyplomowego – część praktyczna uzyskuje bezpośrednio 

po przeprowadzonym egzaminie. 

 

 

 


