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1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO 

 

Egzamin z przygotowania zawodowego przeprowadza się zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 20l1 r. w 

sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 

ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 2011 

nr 196 poz.1l67). 

2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 5 czerwca 2012r. Poz. 631. 

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

sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.  

3. Uchwała nr 59  Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 15 kwietnia 

2014 r.  zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych  w 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz. U. Nr 174 Poz. 

1039. 

5. Regulaminem studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Uchwała Nr 57 Senatu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2015 r.). 

 

Absolwent posiada ogólną wiedzę medyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu 

położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami 

etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego 

poszanowanie i respektowanie jego praw.  

Absolwent studiów licencjackich – kierunek położnictwo po uzyskaniu tytułu licencjata 

położnictwa przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i powinien posiadać: 

 wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, 

ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, 

 umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety 

ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, 

profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, 

perinatalnej, w okresie przemian  i senium, 

 umiejętność współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie 
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diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, 

 umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu 

siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w kresie ciąży, 

porodu i połogu, 

 umiejętność prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny w okresie 

dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz 

ochrony macierzyństwa i ojcostwa, 

 umiejętność inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia                  

i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, 

 umiejętność podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru 

właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych, 

 umiejętność działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia   do 

pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw. 

Egzamin dyplomowy licencjacki jest formą komisyjnej oceny poziomu opanowanej 

wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w standardach nauczania na tym 

kierunku kształcenia. Przedmiotem oceny podczas egzaminu dyplomowego jest poziom 

prezentowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych niezbędnych do pełnienia funkcji 

zawodowych położnej/położnego. 
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2. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

KOŃCZĄCEGO STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

Egzamin dyplomowy powinien: 

 zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami 

studenta, 

 sprawdzić przygotowanie do zawodu, a nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu położnictwa                            

i ginekologii, 

 ocenić poziom umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji 

funkcji zawodowych, 

 ocenić stopień przygotowania absolwenta do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli 

zawodowej położnej/położnego. 

 

Egzamin dyplomowy licencjacki jest formą komisyjnej oceny poziomu opanowania wiedzy                     

i umiejętności zawodowych w zakresie określonym w standardach nauczania na tym kierunku 

kształcenia. Przedmiotem oceny podczas egzaminu dyplomowego jest poziom prezentowanych 

umiejętności intelektualnych i praktycznych niezbędnych do pełnienia funkcji zawodowych 

położnej/położnego. 

 

Egzamin dyplomowy przebiega w trzech etapach: 

1. część teoretyczna w formie pisemnej, (rozwiązanie testu egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów 

kierunkowych), 

2. część praktyczna, 

3. ocena pracy licencjackiej. 

 

Część teoretyczna i praktyczna nie może być przeprowadzona w tym samym dniu. 
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I. EGZAMIN DYPLOMOWY Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO – CZĘŚĆ 

TEORETYCZNA, PISEMNA 

 

1. Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie 

wszystkich zaliczeń z przedmiotów i praktyk objętych planem kształcenia oraz uzyskanie co 

najmniej dostatecznej oceny końcowej z kierunkowych i praktycznych zajęć klinicznych, zdanie 

egzaminów objętych planem nauczania i uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny końcowej.  

2. Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest także oddanie 

pracy dyplomowej. 

3. Ostateczny termin oddania pracy dyplomowej upływa 10 dni przed zakończeniem semestru 

studiów (zgodnie z regulaminem studiów UMK §52 pkt.1). 

4. Egzamin pisemny odbywa się w tym samym terminie dla wszystkich studentów. 

5. Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz 

obrony pracy licencjackiej. 

6. Komisja egzaminacyjna przygotowuje dwa zestawy pytań testowych (A i B), każdy zestaw 

zawiera 60 pytań egzaminacyjnych. Zestawy pytań zostają umieszczone w kopercie, 

zalakowane, opieczętowane oraz zabezpieczone w sejfie w Dziekanacie Wydziału Nauk             o 

Zdrowiu. 

7. W dniu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej pobiera zabezpieczone                          

w zalakowanych kopertach zestawy pytań z dziekanatu sprawdzając, czy nie zostały naruszone 

w obecności kierownika dziekanatu i jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej. 

8. Studenci wchodzą do sali egzaminacyjnej po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości                         

i oznaczeniu na liście obecności przez wyznaczonych członków Komisji Egzaminacyjnej. 

Następnie otrzymują pasek z kodem 4 - cyfrowym do wpisania na karcie odpowiedzi do pytań 

testowych. 

9. Gdy wszyscy studenci zajmują wyznaczone miejsca na sali egzaminacyjnej, wyznaczony 

student sprawdza, czy koperty z zestawami pytań nie zostały naruszone i wybiera zestaw                 

A lub B do otwarcia.  

10. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej rozdają studentom karty odpowiedzi, a następnie zestawy 

pytań testowych. 

11. W czasie egzaminu zdający ma zapewnione warunki do samodzielnego odpowiadania na 

pytania. 

12.  Testy sprawdzają członkowie Komisji Egzaminacyjnej. 

13. Zdający student otrzymuje jedną ocenę z części pisemnej egzaminu w zależności od ilości 

uzyskanych punktów. 

14. Z części teoretycznej egzaminu dyplomowego mogą być zwolnione osoby, które brały udział 

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i zajęły trzy pierwsze miejsca w I etapie Olimpiady. 
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Osoby ww. otrzymują ocenę bardzo dobrą z tej części egzaminu. 

15.  Wyniki egzaminu pisemnego dokumentowane są w protokole egzaminu dyplomowego. 

16. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu pisemnego przez studenta, zostaje 

wyznaczony termin egzaminu poprawkowego, który powinien odbyć się 7 dni później. 

17. Po zakończeniu egzaminu pisemnego odbywa się losowanie oddziałów egzaminu 

praktycznego, a mianowicie: sala porodowa, patologia ciąży, położniczo – noworodkowy, 

ginekologia. 

18. Wybór oddziału odbywa się drogą losowania. 

19. Na kartce do losowania znajdują się informacje: na jakim oddziale losujący student będzie 

zdawał egzamin, data egzaminu, godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego. 

20. Ilość przygotowanych kartek do losowania powinna być równa liczbie zdających.  

21. Nazwę wylosowanego oddziału wpisuje się do protokołu z przeprowadzenia losowania. 

22. Osoby, które brały udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i zajęły trzy pierwsze miejsca 

w I etapie Olimpiady mają prawo wybrać oddział, na którym będą zdawały część praktyczną 

Egzaminu Dyplomowego. 
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II. EGZAMIN DYPLOMOWY Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO – CZĘŚĆ 

PRAKTYCZNA 

 

1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest zdanie części teoretycznej 

egzaminu dyplomowego. 

2. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan lub wyznaczony przez 

niego Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. kierunku położnictwo. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się w dniu wyznaczonym przez Dziekana/Prodziekana WNoZ. 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, którą powołuje Dziekan lub wyznaczony przez niego 

Prodziekan WNoZ. 

5. Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych. 

6. W skład komisji wchodzą: przewodniczący oraz członkowie – nauczyciele akademiccy posiadający 

kierunkowe wykształcenie zawodowe (na egzaminie praktycznym w skład Komisji mogą wchodzić 

członkowie spoza Uczelni, będący pracownikami oddziałów szpitalnych, w których odbywa się 

egzamin dyplomowy). 

7. Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby. 

8. Przewodniczący Komisji: zatwierdza zadania egzaminacyjne, czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

egzaminu, rozstrzyga kwestie sporne powstałe podczas egzaminu, ogłasza wyniki egzaminu. 

9. Członkowie Komisji egzaminacyjnej przygotowują zadania egzaminacyjne, oceniają wykonanie zadań 

egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami. 

10. W skład Komisji, w charakterze obserwatora może wchodzić opiekun roku. 

11. Egzamin praktyczny odbywa się w jednostkach organizacyjnych, w których student odbywał zajęcia 

praktyczne lub praktyki zawodowe – Sala Porodowa, Oddział Położniczo – Noworodkowy, Oddział 

Patologii Ciąży oraz Oddział Ginekologii. 

12. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu najpóźniej w dniu 

poprzedzającym egzamin, w obecności Komisji. 

13. Karta do losowania zawiera nazwę oddziału, w którym student będzie zdawał egzamin oraz datę 

egzaminu. 

14. Ilość przygotowanych kartek do losowania powinna być równa liczbie zdających. 

15. Część praktyczną egzaminu w jednym oddziale może zdawać nie więcej niż 6 studentów 

16. Nazwę oddziału wylosowanego przez zdającego wpisuje się do protokołu z przeprowadzenia 

losowania – Załącznik 1. 

17. Część praktyczna egzaminu dyplomowego trwa jeden dyżur (7 godzin) i polega na objęciu opieką 

położniczą jednej pacjentki. 

18. W dniu egzaminu student zgłasza się na oddział 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. 

19. W czasie egzaminu studenta obowiązuje pełne umundurowanie oraz identyfikator. 

20. Dokumentację egzaminu dostarczają przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych części 
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praktycznej egzaminu. 

21. Zadania egzaminacyjne student losuje w dniu egzaminu w oddziale. 

22. Zadanie egzaminacyjne opatrzone jest pieczęcią WNoZ. 

23. Do zadań egzaminacyjnych należy dołączyć pisemną zgodę pacjentów na uczestniczenie                       

w egzaminie. 

24. Student zostaje zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem egzaminu. 

25. Egzamin rozpoczyna się o godz. 7.00 losowaniem zadania egzaminacyjnego typu „próba pracy”, w 

którym zawarte są informacje o pacjencie (nr Sali, inicjały i wiek chorego, rozpoznanie lekarskie 

chorego) oraz polecenia do wykonania zadania egzaminacyjnego. 

26. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów BHP, 

profilaktyki HIV i WZW. 

27. W czasie egzaminu student ma prawo do 30 minutowej przerwy na posiłek. 

28. Posiłek studentów powinien odbywać się w obecności członków Komisji. 

29. Podczas egzaminu student nie może opuszczać samowolnie oddziału. 

30. W przypadku konieczności wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentką, 

zdającemu towarzyszy członek Komisji. 

31. Student może korzystać z dokumentacji pacjentki i oddziału w zakresie niezbędnym                             

do rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 

32. W czasie trwania egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przez studenta przy rozwiązywaniu 

zadania z pomocy innych osób oraz innych źródeł. 

33. Jeden członek Komisji może mieć pod opieką maksymalnie 2 zdających studentów. 

34. Zadanie egzaminacyjne polega na: sprawowaniu opieki położniczej nad pacjentką oraz złożeniu       

w czasie ostatniej godziny trwania egzaminu indywidualnego ustnego oraz pisemnego 

sprawozdania z procesu pielęgnowania na arkuszach dostarczonych przez Komisję, opatrzonych 

pieczęcią WNoZ. 

35. Wykonanie zadania egzaminu praktycznego polega na samodzielnym działaniu w zakresie:  

- oceny tanu zdrowia pacjentki na podstawie wywiadu, analizy dokumentacji położniczej                     

oraz badania fizykalnego, 

- ustalenia diagnozy pielęgniarskiej, 

- planowania działań pielęgnacyjnych,  

- realizacji działań zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi, 

- oceny podjętych działań, 

- sporządzenia pisemnego sprawozdania, 

- uzasadnienia podjętych działań położniczych, 

- w przypadku egzaminu praktycznego na Sali Porodowej, do zadań studenta należy: prowadzenie 

I, II okresu porodu, w tym odbiór porodu, prowadzenie III okresu porodu i dwugodzinnej 

obserwacji poporodowej, 
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- uzupełnienie partogramu i pozostałej dokumentacji położniczej, 

- sporządzenie pisemnego sprawozdania, 

- uzasadnienie podjętych działań położniczych. 

36. Przedmiotem oceny egzaminu jest wykonanie zadania praktycznego oceniane przez Komisję                 

wg kryteriów ogólnych – Załącznik 2. 

37. Jeżeli student popełnił błąd zagrażający zdrowiu lub życiu pacjenta jest to równoznaczne                                          

z nie zdaniem egzaminu z przygotowania zawodowego. 

38. Studenci nie są informowani o ocenach przed zakończeniem całości egzaminu. 

39. Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki egzaminu w głosowaniu tajnym (bez obecności studentów) 

i podejmuje uchwałę większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego Komisji. 

40. Wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji sporządza protokoły, które podpisują 

wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz jej przewodniczący. 

41. Wyniki praktycznego rozwiązania problemów zdrowotnych pacjenta dokumentowane                         

są w indywidualnych protokołach egzaminu dyplomowego – Załącznik 3. 

42. Przebieg egzaminu zawiera protokół zbiorczy – Załącznik 4. 

43. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentką, arkusze przebiegu 

egzaminu oraz treść zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez studenta. 

44. Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera: 

- Protokół z przeprowadzenia losowania oddziału, w którym przeprowadzona zostanie część 

praktyczna egzaminu dyplomowego, 

- Kryteria ogólne do oceny egzaminu dyplomowego, 

- Indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego, 

- Protokół zbiorczy egzaminu dyplomowego. 

45. Student zdał egzamin praktyczny jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał                  

co najmniej ocenę dostateczną. 

46. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

47. Student, który brał udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i zajął od pierwszego 

do piątego miejsca, a więc zdawał egzamin praktyczny, jest zwolniony z części praktycznej 

Egzaminu z Przygotowania Zawodowego i otrzymuje ocenę bardzo dobrą z tej części 

egzaminu. 

48. Egzamin praktyczny jest jednym z elementów egzaminu dyplomowego, w przypadku 

niezdania egzaminu poprawkowego stosuje się zapisy regulaminu studiów UMK (§ 58,  punkt 

2. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję 
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o skreśleniu z listy studentów; punkt 3. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy 

studentów mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 40 ust. 1-6). 
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III. CZĘŚĆ EGZAMINU DYPLOMOWEGO – OCENA PRACY LICENCJACKIEJ 

 

1. Do III części egzaminu dyplomowego przystępuje zdający, który uzyskał co najmniej ocenę 

dostateczną z pisemnej części egzaminu dyplomowego. 

2. Przepisy dotyczące prowadzenia pracy licencjackiej zawarte są w Regulaminie Studiów 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

3. Ocena pracy licencjackiej polega na przedstawieniu głównych tez pracy, uzyskanych wyników i 

rozwiązań praktycznych problemów zdrowotnych pacjenta/pacjentki oraz udzieleniu odpowiedzi 

na pytania Komisji Egzaminacyjnej. 

4. W czasie egzaminu zdający ma zapewnione warunki do samodzielnego odpowiadania na pytania. 

5. W czasie egzaminu w sali przebywa przewodniczący Komisji oraz jego członkowie. 

6. Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki egzaminu w głosowaniu tajnym (bez obecności studenta) 

i podejmuje uchwałę większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego Komisji. 

7. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny odpowiedzi na pytania egzaminacyjne członkowie 

Komisji dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen 

pozytywnych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, ocena pracy 

licencjackiej oraz ocena z egzaminu dyplomowego. 

2. Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 

a. 0,6 średniej arytmetycznej wszystkich ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych 

w ciągu całego okresu studiów, 

b. 0,2 oceny pracy dyplomowej 

c. 0,2 oceny egzaminu dyplomowego (część teoretyczna i praktyczna) 

3. Dokumentacja egzaminu prowadzona jest przez Komisję Egzaminacyjną i przechowywana                    

w jednostce uprawnionej do przeprowadzenia egzaminu według zasad określonych odrębnymi 

przepisami. 

4. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie zdali 

egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami 

określonymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

5. Studenci kończą uczelnię i uzyskują tytuł licencjata położnictwa, jeżeli złożyli egzamin dyplomowy 

licencjacki z wynikiem co najmniej dostatecznym.    

 

 

 


