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Sylwetka absolwenta

Ratownik medyczny realizuje swoje zadanta zawodowe w ramach systemu

ratownictwa medyczne go' w sytuacj ach nagłe go zagr oŻenia zdrowotne go.

W dział'aniach tych zasadnicz4 rolę odgrywaj4: czynnik czasu, poprawność

wykonanych medycznych czynności ratunkowych warunkach przedszpttalnych i jakość

specjalistycZnego transportu medycznego do jednostki szpitalnej. Zadanięm praktyki

zawodowej studenta, naroŻnych etapach jego studiów kierunkowych jest poznanie procedur i

nabycie o dpowi ednich umiej ętno ści prakt y czny ch.

W wyniku rcalizacji praktyk zawodowych student powinien wykazywać następujqce postawy:

1) Wrazliwości i troskt o zycie człowieka,

2) GotowoŚci niesienia pomocy'

3) odpowiedzialności, opanowania i precyzj t działanta,

4) Samokontroli i samodyscypliny,

5)Umiejętności współdziałania Ze słuzbami ratowniczymi. współpracuj4cymi

z systemem.

Absolwent studiów Io kierunku ratownictwo medyczne powinien posiadać następujące

umiejętności:

1) ocena stanu pacjenta w nagłym zagroŻeniu zdrowotnym obejmuj4ca w szczególności:

a) ocenę świadomości zuŻyciem skali Glasgow, skali AVPU i podobnych

b) ocenę wydolności układu oddechowego

c) ocenę stanu kr4zenia

d) temperatury powierzchownej i centralnej.

2) Moriitorowanie układu oddechowego metodami nieinwazyjnymi.

3 ) Monitorowanie układu kr qienia metodami nieinwazyj nymi.

4) Ułozenie pacjenta w pozycji stosownej do rodzaju zagrozenla.

5) Podjęcie i prowadzenie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

u dorosłych i u dzieci, aw szczególności:

a) przywrócenie drozności dróg oddechowych z zastosowaniem technik

bezprzytz4dowych t ur ządzen odsysaj 4cych ;

b) przywrócenie i zabezpteczenie drozności dróg oddechowych z zastosowaniem

odpowiednio:

- rurki ustno - gardłowej

. rurki nosowo - gardłowej

- maski krtaniowei



- rurki krtaniowej

- konikopunkcji.

6) Podjęcie wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej z uzyciem:

a) maski twarzowej

b) zastawki oddechowej

c) worka oddechowęgo miękkiego lub SamorozpręŻa|nego

d) respiratora transportowego.

7) Podjęcie i prowadzenie wspomagan|akrązenia Z Zastosowaniem Zewnętrznego masazu

serca technik4 bezprzyrządową lub technik aml przyrz4dowymi.

8) Wykonanie delibrylacj i zautomatyzowanej.

9) Monitorowanie skuteczności zabiegów resuscytacji oddechowo - krqzeniowej

z uŻy cl'em w szczególności:

a) monitorowania i zapisu EKG

b) monitorowania i zapisu kapnograficznego

c) monitorowania i zapisu saturacji hemoglobiny

d) monitorowania i zapisu ciśnienia tętniczego metodami nieinwazyjnymi.

10) Pojęcie i prowadzenie biernej tlenoterapii.

11) Zapewnienie dostępów donaczyniowych obwodowych w zakresie kończyn górnych i

dolnych.

12) Pobieranie krwi iylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.

13) Oznaczanie wańości parametrów krytycznych z uŻyciem dostępnego sprzętu w tym w

szczególności:

a) stęzenia glukozy w surowicy

b) stęzenia elektrolitów w surowicy

c) badania gazometrycznego krwi włośniczkowej itp.

14) Podjęcie resuscytacji okołourazowej, w tym w szczegó|ności:

a) wstępna ocena rodzaju i kinetyki uTazL|

b) wstępna ocena pacjenta z obrazeniami ctał'a

c) podjęcie wstępnej segregacji medycznej w zdarzenlu masowym i w katastrofie

d) zaopatrywanie ran powierzchownych

e) tamowanie krwotoków zewnęt rzny ch

t) unieruchomienie kręgosłupa ze szczegolnym uwzględnieniem odcinka szyjnego

g) unieruchomięnie zewnętrzne złaman zwichnięć i skręceń

h) rozpoznanie objawów wstrząsu krwotocznego u pacjenta po urazie



i) podjęcie infuzji dozylnych krystaloidami w przypadku stwierdzenia hipowolemii

j) odbarczenie odmy pręznej drog4 punkcji opłucnowej.

l5) Podjęcie stosownej ochrony termicznej pacjenta w zagtozenll hipotermią

lub hipertermi4.

16) Podjęcie dziat'an zabezpieczaj4cych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych

zdarzenia.

17) odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych.

18) Przygotowanie pacjenta do transportu i prowadzenie transportu kwalifikowanego

do warunków szpitalnych.

1 9) N awi ąz ante ł.4cznośc i z naj bl i Ższy m szp italnym o ddzi ałem ratunko wy m l zł'oŻenie

Wstępnego raportu ratunkowego w celu przygotowania oddziału do przyjęcia pacjenta'

20) Wspołpraca z lekarzem, pielęgniark4 i pozostałym personelem medycznym w zakręsie

medycznych czynności ratunkowych.

21) Współpracazprzedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, słuzb

i or ganizacji ratowniczych.

22) Korzystante z roŻnych żrodęł. informacji w celu doskonalenia umiejętności

zawodowych.

23) Umiejętnośó współpracy z |ekarzem w szpitalnym oddziale ratunkowym,W tym w

szczegolności umiejętność podejmowania pod nadzorem lekarza takich czynności jak:

24) Pomoc i asystowanie lekarzowi podczas wykonywania procedur klinicznych medycyny

ratunkowej ze szczególnym uwzględnieniem:

a) zaawansowanej resuscytacji oddechowo . krqzeniowej

b) zaaw ansowanej resuscytacj i okołurazowej

c) zaaw ansowanej resuscytacj i płynowej

d) leczenia poresuscytacyj nego.

25) Monitorowanie czynności zyciowych i nadzór nad pacjentem w obszarze wstępnej

i ntensywn ej terap i i szpitalne g o o ddziału ratunkowe g o.

26) Nadzór i monitorowanie czynności zyciowych pacjenta szpitalnego oddziału

ratunkowego w trakcie transpor1u śródszpitalnego i czynności diagnostycznych poza

szpitalnym o ddziałem ratunkowym.

2 7) S e gre gacj a medyc zna w warunkach szpitalnych.



Regulamin

P rzep row adzania Dyplom owe go Licencj ackiego Egza m in u Zaw odowego

dla Studentów Kierunku Ratownictwa Medycznego

Pierwszego Stopnia

Stadia Stacjonarne i Niestacjonarne

I. Postanowienia ogólne

$1

F'gzamtn z przygotowania zawodowego przeprowadza się zgodnte z ..

1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i SzkolnictwaWyŻszego z dnia 1 września 20l 1 r. w

sprawie tytułow zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw

ukończenia studiów podyplomo!\rych oraz wzoru suplementu do dyplonru

(Dz.tJ .201 1 nr 196 poz.Il67).

f. Regulaminem studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika obowiqzujqcym

(Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnla

28 kwietnia 2015 r.).

Uchwał4 nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnla

24 kwietni a2012 r. W Sprawie określenia efektow kształcenia dla kierunków studiów

wyzszych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz

lJchwałą nr 27 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 lutego

2013 t. dotycząca zmlany uchwały nr 32 Senatu UMK z dnta 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia ef-ektow kształcenia dla kierunków studiów wyzszych

prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu'

Uchwał4 95l13 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwers1.tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia

1 1 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowych programów i planów nauczania

w oparciu o et-ekty kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNoZ od roku

akademickres.o 2013 lf01 4.

$2

Dyplomowy licencjacki egzamin zawodowy jest formą komisyjnej oceny poziomu

opanowania wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych

3.

4.



Egzamin dyplomowy powinien:

l. Zapewnic obiektywność oceny,

osi4gnięciami studenta poprzez

w zakresie określonym przez efekty kształcenia, plan i program studiów na kierunku

ratownictwo medyczne.

$3

Przedmiotem oceny podczas egzaminu dyplomowego jest poziom prezentowanych

umiejętności intelektualnych i praktycznych oTaz z zakresl dziedziny afektywnej

niezbędnych do pełnienia funkcji ratownika medycznego w odniesieniu do efektów

kształcenia:K-W17,K-w29, K-W30, K-W31, K-W33, K W34, K-U20, K U3f, K U34,

K-U35, K-U36, K-U37, K-U38, K-U39, K-U40, K-U41 , K-1J42, K U43, K-K23,K-K25

(zgodnie z Uchwałq nr 5 3 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja

20]2 r. dotyczqca zmiany uchwały nr 32 Senatu (IMK z dnia 21 lauietnia 20]2 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych

w (Jniu,ersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) .

$4

czy|t zgodność wyników ocenianta z rzeczywistymi

trafny i rzetelny dobor metod oceny wyników

kształcenia'

f. Sprawdzić przygotowanie do zawodu ratownika medycznego uwzględniając

um iej ętno ś ci pr akty czne, wiedzę oraz po stawę.

3. ocenić stopień przygotowania absolwenta do samodzielnego i bezpięcznego pełnienia

roli zawodowej ratownika medycznego.

$s

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczente

wszystkich przedmiotów' złoŻenie wszystkich egzaminów oTaz za|lczente praktyk

studenckich przewidztanych w planie oraz programie studiów. Po uzyskaniu wszystkich

za|iczen i wpisów w systemie USOS na|eiy dostarczyć do dziekanatu Wydziału Nauk

o Zdrowiu wymagany komplet dokumentów (wskazanym na stronie internetowej Wydziału

Nauk o Zdrowiu) w tęrminie 7 roboczych dni przed wyznaczonym terminem pierwszego etapu

egzaminu dyplomowego.

s6

Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan

lub wyznacZony przez niego Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.



$7

Egzamln dyplomowy odbywa się w terminach Wznaczonychprzez Dziękana lProdziekana

Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie kaidy etap egzaminu przeprowadzany jest w odstępie

co najmniej jednego tygodnia.

$8

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, któr4 powołuje Dziekan l Prodziekan

Wydziatu Nauk o Zdrowiu na kadencj ę trzyletni4' W przypadku egzaminu testowego

t praktycznego członkami komisji s4 nauczyciele akademiccy - specjaliści w zakresie

medycyny ratunkowej.

$e

Dyplomowy licencjacki egzamin zawodowy jest składany w formie egzaminu testowego,

egzaminu praktycznego oraz obrony pracy licencjackiej.

$10

KaŻda część dyplomowego licencjackięgo egzaminu zawodowęgo jest oceniana oddzielnie.

s11
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej

lub nieusprawiedliwionego nieprzystqpienia do tego egzaminu, Dziekan lProdztekan Wydziału

Nauk o Zdrowiu wyznacza na wniosek studenta drugi termin egzaminu dyplomowego jako

ostateczny.

s12
W przypadkuniezłaŻęnia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału Nauk

o Zdrowiu wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

s13
Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego, ma prawo złożryc w ciągu siędmiu dni od daty

ogtoszenia wyniku, zamieszczonego w gablocie na|eŻącej do Dziekanatu Wydziału Nauk o

Zdrowiu, wniosek do DziekanaWydziałuNauk o Zdrowiu wrazzuzasadnionymzastrzezeniem

co do bezstronności egzaminatora lub wystąpienia okoliczności wskazujących na

nieprawidłowe przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. Dziekan po rozpatrzentu wniosku

moŻe zarządziĆ egzamin komisyjny, ustalając jednocześnie jego termin.



f.

J.

t.

t.

II. Dyplomowy licencjacki egzaminu zawodowy - egzamin testowy

s14
Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu medycyny

ratunkowej w aspekcie procedur klinicznych medycyny ratunkowej, medycznych

czynności ratunkowych, chirurgii i chirurgii onko1ogicznej, intensywnej terapii,

psychiatrii, neurologii, traumatologiinarz4du ruchu, pediatrii, połoznictwa, ginekologii

i neonatologii, medycyny sądowej, chorób wewnętrznych oraz kardiologii . Zagadnienla

do egzaminu testowego zostajązamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o

Zdrowiu najpóŹniej natrzy miesiące przed zakończeniem semestru szóstego.

Egzamin testowy składa się z zestawu 60 zadan, ktorych przygotowanie i nadzór nad

ich prawidłowości4 sprawuje Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

Zawskazanie jednej, poprawnej odpowiedzi osoba zdaj4ca otrzymuje jeden punkt, Za

wskazanie dwu albo więcej odpowiedzi albo brak odpowiedzi osoba zdaj4ca otrzymuje

zero punktów.

Komisja egzaminacyjna przygotowuje dwa zestawy pytań testowych (A i B)' któryclr

roŻntca polega na zamianie kolejności pytań. W terminie wskazanym pIzez

Dziekana l Prodziękana Wydziału Nauk o Zdrowiu zestawy pytań opatrzone pieczęcią

Wydziału Nauk o Zdrowiu zostaj4 umieszczone w kopertach, zalakowane,

opieczętowane otaz zabezpieczone w sejfie w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Egzamin testowy odbywa się w terminie wskazanym prZęZ Dziekana / Prodziekana

Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W dniu egzaminu Przewodniezqcy Komisji Egzaminacyjnej pobiera zabezpl'eczonę

w zalakowanych kopertach zestawy pytań z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu

sprawdza1ąc, czy nie zostały naruszone zabezpteczenia na koper1ach w obecności

Prac ownik a D ziekanatu i j edne g o z Czł.onkow Ko mi sj i E gzaminacyj n ej .

$1s
Wchodzenie studentów przystępuj4cych do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej

następuje w ci4gu 30 minut przedrozpoczęc|em egzaminu.

Studenci wchodzą do sali po uprzednim sprawdzeniu ich tozsamości na podstawie

dowodu osobistego przez Członków Komisji Egzamtnacyjnej Następnie otrzymują

w sposób losowy paski z kodem 4 - cyfrowym do wpisania na karcie odpowiedzi do

pytań testowych i na odpowiednio skonstruowanych listach składaj4 dwa podpisy

- pierwszy odznaczajqcy obecnośc na egzaminie, drugi odznaczaj4cy pobranie kodu

(załqcznik nr ] oraz zatqcznik nr 2 dokumentacji egzamtnacyjnej).

+-

5.

2.



4.

aJ.

l.

f.

a
J.

f.

f.

t.

1.

Studenci nieposiadający dowodu osobistego potwierdzaj4cego ich tozsamość' nie mogą

przystąpic do egzaminu testowego.

$16

Test powinien być Tozwl4Zywany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami,

a takze korzystanie Z pomocy naukowych i dydaktycznych stanowi podstawę

przerwania egzaminu testowego w stosunku do studenta zdaj4cego i skutkuje jego

dyskwalifikacją.

o dyskwalifikacji decyduje Przewodnicz4cy Komisji Egzaminacyjnej, bior4c pod

uwagę stopień naruszenia nolm porządkowych i niesubordynacji studenta zdajqcego,

Fakt zdyskwalifikowania Przewodnicz4cy Komisji Egzaminacyjnej odnotowuje

w protoko l e e gzaminacyj nym (z ał q c z ni k nr 4 dokumentacj i e gzam|nacyj nej ), wskazuj ą c

ptzyczyny i godzinę przerwania egzaminu testowego.

Dyskwalifikacja oznacza uzyskanie Zęro punktów Z egzamlnu testowego,

co równoznacznejest z otrzymaniem oceny niedostateczn€1z egzaminu testowego.

s17
W trakcie egzaminu testowego zabrania się posiadania i korzystania z urz4dzei

słuz4cych do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji. a w szczególności

telefonów komórkowych.

Wobec studentów naruszaj4cych zakaz określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio

s 16.

s18
W trakcie egzaminu testowego jest obecny Przewodnic zqcy otaz Członkowie Komisji

F.gzamtnacyjnej.

Po zajęciu miejsc w sali egzamtnacyjnej przez wszystkich studentów przystępuj4cych

do e gzamin u te stowe g o, Przewo d niczący Komi sj i E gzamtnacyj nej :

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu testowego;

f) poleca zdeponowac wszelkie notatki, zeszyry, torby, teczki itp. w miejscu przez

siebie wskazanym;

3) przypomina o obowi4zku v1lłączenia zdeponowanych telefonów komórkowych

i innych urzqdzen słuz4cych do kopiowania, przekazywania i odbioru infbrmacji;

4) infbrmuje o zakazie posiadania urzqdzen słuz4cych do kopiowanla, przekazywania

i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych oTaZ

o konsekwencjach naruszenia tego zakaztl oraz o mozliwości ich zdeponowania.



a

5.

6.

7.

Zdeponowane przedmioty umieszcza Się w miejscu wskazanym ptzez

Przewodniczącego Komisji E'gzamtnacyjnej. Przedmioty, do których na|eŻ4 wszelkie

notatki, zeszyty, torby, teczki itp. oraz telefony komórkowe umieszczane zostają w

kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby deponuj4cej , zaklejanych w jej

obecnoŚci. Po zakonczonym egzaminie testowym Przewodniczący lub członek Komisji

Egzaminacyjnej wydaje osobie deponującej jej przedmioty. Wydanie przedmiotów

następuje po stwierdzeniu tozsamości osoby, ktora je odbiera, na podstawie dowodu

osobistego.

Losowo wyznaczęnl przez PrzewodnicZ4cego Komisji F'gzamtnacyjnej trzej studenci

sprawdz4, czy koperty z zestawami pytań nie zostały naruszone.

Członkowie Komisji F'gzamtnacyjnej rozdają studentom karty odpowiedzi opatrzone

pieczęcią Wydziału Nauk o Zdrowiu, a następnie zestawy pytań testowych.

Studenci zajmuj4cy sąsiednie miejsca nie mog4 otrzymac tej samego zestawu pytań

testowych.

Nad prawidłowości4 rozdavlania kart odpowtedzi oraz zestawu pytań testowych czuwa

Przewodni cz4cy Komisj i Egzaminacyj nej.

sle
Po sprawdzeniu właściwego rozdziału kart odpowiędzi oruz zestawów pytań testowych

Przewodniczący Komisji F'gzaminacyjnej ogłaszarozpoczęcie egzaminu testowego.

Czas trwania egzaminu testowego wynosi 135 minut (dwie godziny zegarowe oraz

piętnaście minut).

Przewodniczqcy Komisji Egzaminacyjnej podaje czas trwania egzaminu testowego

studentom przystępuj4cym do egzaminu przedrozpoczęciem egzaminu testowego oraz

informuje zgromadzonych o godzinie jego rozpoczęcia l zakonczenia.

Po rozpoczęciu egzaminu testowego wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób

niz osoby zdające orazPrzewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i Członków Komisji

Egzaminacyj nej j est zabroni one 
"

f.

$20

1. Egzamin testowy powinien przebiegac w atmosferze powagi i rzetelności akademickiej.

2. Do studentów zachowujących się w sposób nielicujqcy Z powagą egzaminu

lub zakłocających jego prawidłowy przebteg stosuje się odpowiednio $ l6.

4.

-).

i
+.
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1. Podczas egzaminu testowego obowiązuje zakaz opuszczania sali przez studentów

zdąqcych.

f. W sytuacjach wyjątkowych student zdaj4cy moŻe, za zgodq Przewodniczqcy Komisji

Egzaminacyjnej opuścic salę pod kontro|q Członka Komisji Egzaminacyjnej. Przed

opuszczeniem sali studęnt powinien zdeponować kartę odpowiedzi oraz Zestaw pytań

te sto wy ch u Przewo d nicz4c e go Komi sj i F' gzaminacyj nej .

F-akt opuszczenia sali, o którym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w protokole

egzaminacyjnym.

s22
W przypadku uwag merytorycznych do zadan testowych, student zdąący ma prawo

złoŻyc pisemne zastrzezenie niezwłocznie po zakonczentu egzaminu testowego, przed

opuszczeniem sali egzam|nacyjnej' o czym Przewodnicz4cy Komisji Egzaminacyjnej

infbrmuj e pr zed r ozp o częc|em e gzaminu.

Zasttzezenie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji E'gzaminacyjnej.

ZasttzeŻenie powinno byc złoŻonę na karcie zastrzeŻen (załqcznik rr J dokumentacji

egzaminacyjnej). W trakcie formułowania zastrzeŻenia student zdajqcy ma prawo

wgl4du do zestawu zadan testowych.

Zgłoszone zastrzezenl'e zostanie zweryfikowane ptzez Komisję Egzaminacyjn4

bezpośrednio po egzaminie testowym' przed obliczeniem jego wyników.

Komisja Egzaminacyjna rczstrzyga o uwzględnieniu albo odrzuceniu kazdego

zasttzeŻenta, zamieszczając na złoŻonej karcie zastrzezeń pisemne uzasadnienie swej

decyzji. Złoionakarta zastrzeŻenwraz z rozstrzygnięciem doł'4czanajest do protokołu

egzaminacyjnego.

W przypadku większej |lczby zastrzeŻeń złozonych do tego Samego zadanta, Komisja

Egzamtnacyjna moŻe sporządzic pojedynczy dokument, zawteraj4cy rozstrzygnięcie

zastrzeŻen wraz z jego uzasadnieniem, który doł'4czany jest do protokołu

egzaminacyjnego.

W przypadku uznania zgłoszonego zasttzeŻenia, zadanie testowe objęte zastrzeŻeniem

jest pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testowego w stosunku do wszystkich

zdaj4cych, co odpowiednio obniza|tczbę mozliwych do uzyskania punktów. Punkty za

zadanta unięwaznione nie sa Drzy Znaw ane.

I

4.

2.

a
J.

5.

6.

7.

$23
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1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwtązanie testu Przewodnicz4cy Komisji

F' gzamtnacyj nej o głasza ko nie c e gzaminu te stowe go .

2. Po ogłoszeniu końca egzaminu testowego, studenci zdający odkładaj4 karly odpowiedzi

oraz zestawy pytań testowych. Następnie pozostaj4 na miejscach

do momentu zebrania kart odpowiedzi oraz zestawów pytań testowych pIzez Członków

Komisji Egzaminacyjnej, po czym opuszczaj4 salę.

3. W przypadku wcześniejszego zakonczęnia Tozw|qZywania testu, student zdĄ4cy

przekazuje ksiĘeczkę karlę odpowiedzi oraz zestaw pytań testowych Członkowi

lub Przewodnicz4cemu Komisji Egzaminacyjnej i bezpowrotnie opttszcza salę.

4. Komisja Egzamlnacyjna przed dwoma losowo wybranymi studentami (pozostaj4

na sali egzam|nacyjnej) składa karty odpowiedzi otaz zestawy pytań testowych, w ten

spo sób zabezpteczając i przy gotowuj ąc do wynie si ęn|a z sali e gzaminacyj nej .

5. Przed opuszczenie sali Przewodniczący Komisji F'gzaminacyjnej wypełnia do końca

protokół egzam|nacvjny, który podpisuje wTaz z Członkami Komisji E'gzaminacyjnej.

s24

1. Testy sprawdzajq Członkowie Komisji F'gzamtnacyjnej.

2. Kryteria oceny egzaminu testowego stanowią:

Punktacia Ocena
<36 niedostateczna
36 dostateczna

37 -44 dostateczna t
45-5r dobra
52-58 dobra *

59-60 bardzo dobra

3. Wyniki egzaminu testowego s4 dokumentowane w protokole egzaminu dyplomowego.

4. Uzyskanie prZęZ studenta zdającego mniej niz 36 punktów z egzaminu testowego jest

równoznacZne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu zawodowego i zostaje

on niedopuszczony do egzaminu praktycznego, co zostaje odnotowane

w indywidualnym protokole egzaminu zawodowego.

5. Niezwłocznie po ustaleniu wynikow egzaminu testowego Komisja F'gzamtnacvjna w

gablocie na|ei4cej do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu informuje o nich

studentów zdających, wywieszając listę z wynikami, przy czym dane studenta

zdĄ4cego podaje się w formie numeru albumu.

III. Dyplomowy licencjacki egzaminu zawodowy _ egzamin prakĘczny

L2
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1. Egzamin praktyczny odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną, w ramach której moze

pracować kilka Zespołow E'gzaminacyj nych.

2. w skład Zespołu Egzaminacyjnego wchodzą: Przewodnicz4cy oraz Czł'onkowie

:r1vznaczeni przez Dziekana l Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu nauczyciele

akademiccy, specjaliści z zakręsu medycyny ratunkowej. Dodatkowo w skład Zespołu

Egzaminacyjnego mog4 wchodzić tak zwani Egzamtnatorzy Zewnętrzni zapraszani

z innych Uczelni.

3. Skład Zespołu Egzaminacyjnego nie moze byó mniejszy ntztrzy osoby.

4. Przewodnicz4cy Zespołu ocenia wykonanie zadania egzaminacyjnego

oraz wiedzę, umiejętności oraz postawę studenta zdającego, czuwa

nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, rozstrzyga kwestie Sporne powstałe podczas

egzaminu, ogłasza wyniki egzaminu.

5. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniaj4 wykonanie zadanta egzaminacyjnego

or a,z wiedzę, umiej ętności oraz postawę studęnta zdaj4ce go.

6. Miejsce i termin egzaminu praktycznego ustalają Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

w uzgodnieniu z Dzlekanem l Prodziekanem Wydziału Nauk

o Zdrowiu. Tęrmin egzaminu zawodowego musi być ustanowiony w przedziale dwóch

tygodni po zakonczonej letniej sesji egzaminacyjnej szóstego Semestru i ogłoszony na

stronie internetowei Wvdziału Nauk o Zdrowiu.

s26
1. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych, umiejętnoŚci

praktycznych z zakresu medycyny ratunkowej w aspekcie procedur klinicznych

medycyny ratunkowej oraz medyc zny ch czynności ratunkowych.

2. Do egzamintr praktycznego przystępuj4 studenci, ktorzy uzyskali co najmniej ocetlę

dostateczną z egzaminu teStowego.

3. Zagadntenia do egzaminu praktycznego oraz opisy stanowisk zadaniowych zostaj4

zamtęszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu'

4. Egzamin praktyczny obejmuje rea|izację scęnariusza, wramachktórego student zdaj4cy

wykonuje roŻne czynności składające się na zadania ęgzam|nacvjne. Przedmiotem

oceny podczas egzaminu praktycznego Są umiejętności manualne, wiedza kliniczna,

interpretacja badań pomocniczych oraz umiejętnośc rozw|qzywania standardowych

problemów medycznych.

13



6.

5. Komisja F,gzamtnacyjna przygotowuje zestawy scenariuszy w terminie ustalonym

prZęZ Dziekana / Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zestawy scenariuszy

opatrzone pieczęct4 Wydziału Nauk o Zdrowiu zostaj4 umieszczone w kopertach,

zalakowane, opieczętowane orazzabezpieczone w sejfie w Dziekanacie Wydziału Nauk

o Zdrowiu.

W dniu egzaminu Przewodnicz4cy Komisji Egzamtnacyjnej pobiera zabezpieczone

w zalakowanych kopertach zestawy scenariuszy z Dziekanatu Wydziału Nauk

o Zdrowiu sprawdzając, czy nie zostały naruszone w obecności Kierownika Dziekanatu

i jednego z Czł.onkow Komisji Egzaminacyjnej. Następnie przekazuje koperty z

zestawami zadań egzaminacyjnych PrzewodnicZącym Zespołów F'gzaminacyjnych.

s27

Przed rozpoczęorem egzaminu praktycznego losowo wyznaczeni przez

Przewodniczącego Zespołl Egzamtnacyjnego trzej studenci sprawdzq, czy kopefty

z zestawaml zadań nie zostały naruszone.

Studenci wchodz4 do sali egzaminacyjnej po uprzednim wyczytaniu z listy

i sprawdzeniu ich tozsamości na podstawie dowodu osobistego pTZeZ Członków

Komisji E,gzamtnacyjnej. Następnie składaj4 podpis odznaczający obecnośó na

egzaminie (załqcznik nr 5 dokumentacji egzaminacyjnej).

Studenci nieposiadający dokumentu potwierdzaj4cego ich tozsamoŚć, nię mog4

przy stqpiĆ do egzaminu praktyczne go.

Podczas egzaminu praktycznego zabrania się posiadania urz4dzen służących

do kopiowania, przekazywanla i odbioru informacji, w szczególności telefbnów

komórkowyeh. o zakazie tym osoby przystępuj4ce do egzaminu praktycznego

s4 informowane przez Przęwodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego bezpośrednio

ptzed rozpoczęciem tego egzaminu.

osoby przystępujące do egzaminu praktycznego mog4 zdeponować posiadane

urządzenia, o których mowa w ust' 4, w miejscu wskazanym prZęZ Przewodnicz4cego

Ze społu E' gzamtnacyj n e g o.

s28

Studenci zdają egzamin praktyczny w zespołach dwuosobowych, których sposób

l.

I.

doboru ustala Dziekan / Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2. Studenci zda1ący egzamin praktyczny po wylosowaniu zestawu z zadantem

egzam|nacyjnym, ma 10 minut na Zapoznanie się z nim - następnie przystępuj4

do wykonania wskazanych w scenariuszu czynności.

f.

aJ.

4.

5.
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3. Po wykonaniu zadania egzaminacyjnego studenci zdający wręczaJ4 Przewodnicz4ceml

wylosowany zestaw, który zostaj e dołączany do indywidualnego protokołu z egzaminu

praktycznego.

4. Wykonywane zadanlę egzaminacyjne przez studenta zdającego jest oceniane

i odnotowywane w indywidualnym protokole z przebiegu egzaminu praktycznego przez

Z e sp oł E' gzaminacy j ny (z a t q c z n i k nr ó do kum e n tacji e gzami nac yj n ej ) .

5. Student zdaj4cy egzamin praktyczny za wykonanl'e zadanta egzaminacyjnego moze

uzyskac maksymalnie 100 punktów.

6. Kryteria oceny egzaminu praktycznego stanowi4:

Punktacia Ocena
<70 nledostateczna

70-75 dostateczna
7ó_80 dostateczna *
81-87 dobra
88-94 dobra +

95- 100 bardzo dobra

7. Wyniki w postaci punktowej wraz Zę szczegoł'owym opisem zasadności przyznawanla

punktów s4 dokumentowane w protokole egzaminu dyplomowego prZęZ Zespoł

E gzaminacyj ny, zgod nie z zał'o Żonymi kryteriami :

8. Niezwłocznie po ustaleniu wynikow egzaminu praktycznego Zespoł' Egzaminacyjny

informuje o wynikach studentów zdajqcych, wywieszaj4c listę z wynikam| przy czym

dane studenta zdĄ4cego podaje się w formie numeru albumu, w gablocie nalez4cej do

Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

IV. Dyplomowy licencjacki egzaminu zawodowy - obrona pracy licencjackiej

$2e

Liczba
punktów Kryteria

0 -20 zrozumienie treści scenariusza - rozooznanie wstępne

0 -20
wybor al gorytmu właściwego dla,symulowanego przypadku - rozpoznanie

roznlcowe
030 pozi om wykonania zadanta e gzamrnacy j ne go

0-10 umiejętność prawidłowego uzycia sprzętu medycznego
0 15 umieiętnośc podeimowania wlaściwych decyzii terapeutYcznych
0-5 krytyczna ocena własne go działanla
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obrona pracy licencjackiej odbywa się zgodnie z v,,rytycznymi Uchwał Rady Wydziału

Nauk o Zdrowiu, decyzjami Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Regulaminem

Studiów UMK.

V. Dyplomowy licencjacki egzaminu zawodowy _ ocena końcowa

$30

1. ocena końcowa z dyplomowego licencjackiego egzaminu zawodowego jest ocen4

wynikając4 Z oceny egzaminu testowego, egzaminu praktycznego oraz obrony pracy

licencjackiej.

2. W przypadku uzyskania ptzez osobę zdającq oceny bardzo dobrej z dyplomowego

licencjackiego egzaminu zawodowego, student ten moze ottzymac jako ocenę końcową

ocenę bardzo dobrą zwyroznieniem, gdy za tak4 opowie się Komisja Egzaminacyjna.

Uzasadnienie wyróznienia zamieszcza się w indywidualnym protokole z przebieg

egzaminu zawodowego

VI. Postanowienia końcowe

$31

1. Podstaw4 obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: Średnia arytmetyczna wszystkich

ocen pozytywnych z egzaminow i za|iczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów

oraz ocena z dyplomowego licencjackiego egzaminu zawodowego.

2, ostateczny wynik studiów stanowi Suma:

1) 0,6 średniej arytmetycznej wszystkich ocen pozytywnych z egzaminów i

zaltczenuzyskanych w ciągu całego okresu studiów

2) 0,2 oceny egzaminu testowego i egzarninu praktycznego

3) 0,2 oceny z obrony pracy licencjackiej

3. ostateczne wyniki studiów S4 przekazywane studentom ustnie

pTZeZ Przewodniczącęgo Komisji Egzaminacyjnej w obecności Członków Komisji

F.gzaminacyjnej.

4. Studenci konczą Uczelnię i uzyskuj4 tytuł licencjata ratownictwa medycznego, jezeli

złoŻy\i dyplomowy licencjacki egzamin zawodowy z wynikiem co najmniej

dostatecznym.

VII. Dokumentacja dyplomowego licencjackiego egzaminu zawodowego

s32

,LO



1. Dokumentacja egzamlnu zawodowęgo prowadzona jestprzez Komisję Egzaminacyjn4

i przechowywana w jednostce uprawnionej do przeprowadzanta egzaminu wedtug

zasad określonych odrębnymi przepisami.

2' Podczas egzaminu testowego sporzqdzany jest protokół potwierdzaj4cy obecność

studentów na danym egzaminie, którego wzór stanowt zał'ącznik rrr 1 do regulaminu.

3. Podczas egzaminu testowego sporz4dzany jest protokół z plzeprowadzenl'a losowania

kodu egzaminacyjnego oraz potwierdzajqcy odbior kodu studentow przez studentów

zdających dany egzamin, którego wzór stanowi zał.ączntk nr f do regulaminu.

4. Podczas egzaminu testowego istnieje mozliwość, w ptzypadku uwag merytorycznych

do zadan testowych, złoŻenia pisemnego zastrzezenla na karcie zastrzeŻeń, którego

wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

5. Komisja egzaminacyjna sporządza z przebiegu egzaminu testowego protokół

egzaminacyjny, którego wzór stanowi załączn|k nr 4 do regulaminu.

6. Podczas egzaminu praktycznego sporz4dzany jest protokół potwierdzaj4cy obecność

studęntów na danym egzaminie, którego wzór stanowt załączn|k nr 5 do regulaminu.

7. Podczas egzaminu praktycznego Zespot' Egzaminacyjny wypełnia indywidualny

protokół z ptzebtegl danego egzaminu, którego wZoT stanowi zał'4czntk

nr ó do rcgulaminu.

8. Podczas obrony pracy licencjackiej Komisja Egzaminacyjna wypełnia indywidualny

protokół z przebiegu danego egzaminu zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału Nauk

o Zdrowiu.

9. Przebieg dyplomowego licencjackiego egzaminu zawodowego, obejmuj4cego egzamin

testowy i praktyczny, jest dokumentowany przęZ Komisję Egzaminacyjn4

w indywidualnym protokole zegzaminudyplomowego, któregowzór stanowi załącznlk

nr 7 do regulaminu.

l0. Protokoł Egzaminu Licencjackiego jest dokumentowany ptzez Komisję Egzaminacyjnq

wedłus wzoru załączn1k nr 8 do regulaminu.
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