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EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

KIERUNEK POŁOŻNICTWO 



ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

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.). 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

§ 1 

 
Studia na kierunku Położnictwo II stopnia, kończą się Egzaminem Dyplomowym 

magisterskim. 

Celem Egzaminu Dyplomowego magisterskiego jest stwierdzenie stopnia opanowania 

przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym standardem 

nauczania (wiedza i umiejętności zawodowe określonych charakterystyką absolwenta). 

 

§ 2 

 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz tytułu 

zawodowego magistra położnictwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów 

przewidzianych w planie studiów i zdanie Egzaminu Dyplomowego. 

2. Egzamin Dyplomowy magisterski odbywa się po złożeniu pracy magisterskiej.  



§ 3 

Egzamin Dyplomowy magisterski składa się z trzech etapów: 

1. Egzamin magisterski teoretyczny obejmujący sprawdzenie wiedzy kierunkowej 

zdobytej w całym okresie studiów drugiego stopnia. 

2. Egzamin magisterski praktyczny obejmujący sprawdzenie umiejętności 

praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia. 

3. Obrona pracy magisterskiej. 

 

§ 4 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest: 

 uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów                         

i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych 

przewidzianych planem studiów),  

 uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku Położnictwo 

drugiego stopnia, 

 warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest oddanie 

pracy dyplomowej magisterskiej, 

 ostateczny termin oddania pracy dyplomowej upływa 10 dni przed zakończeniem 

semestru studiów (zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu). 

 warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu Egzaminu Dyplomowego magisterskiego 

jest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego (teoretycznego, praktycznego). 

 

 

§ 5 

 

1. W sytuacji nie zaliczenia pierwszego i/lub drugiego etapu egzaminu magisterskiego 

(teoretycznego lub praktycznego) Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, jako 

ostateczny.  

2.  Student, który nie przystąpił do Egzaminu Dyplomowego w terminie wyznaczonym przez 

Dziekana lub otrzymał ocenę niedostateczną w drugim terminie, zostaje skreślony z listy 

studentów. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 



czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna (Regulamin 

Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

3. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z obrony pracy magisterskiej, Dziekan 

wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny.  

4. Powtórny egzamin obrony pracy magisterskiej nie może odbyć się wcześniej niż przed 

upływem jednego miesiąca i nie później, niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu.  

5. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z obrony pracy magisterskiej w drugim 

terminie, Dziekan na wniosek abiturienta, może wydać decyzję o powtórzeniu 

przedmiotów wskazanych przez promotora, lub skreślić abiturienta z listy studentów. 

6. Student, który nie przystąpił do Egzaminu Dyplomowego w wyznaczonym przez 

Dziekana terminie lub otrzymał ocenę niedostateczną w drugim terminie, zostaje 

skreślony z listy studentów. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do 

Rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest 

ostateczna (Regulamin Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 
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POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

 

EGZAMIN MAGISTERSKI TEORETYCZNY 

 

1. Egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiedzy                     

przy pomocy testu jednokrotnego wyboru.  

2. Test składa się z 60 pytań zamkniętych zawierających po 4 propozycje odpowiedzi, 

tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 

3. Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi 

na minimum 60% pytań. 

4. Kryteria oceny egzaminu teoretycznego (testu): 

 56 - 60 pkt. bardzo dobry (5,0) 

 51 - 55 pkt. ponad dobry (4,5) 

 46 - 50 pkt. dobry  (4,0) 

  41 - 45 pkt. dość dobry  (3,5) 

 36 - 40 pkt. dostateczny (3,0) 

  poniżej 36 pkt. niedostateczny (2,0)  

 

 

 

 

 

 



 

EGZMIN MAGISTERSKI PRAKTYCZNY 

 

1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej Egzaminu Dyplomowego jest zdanie 

części teoretycznej Egzaminu Dyplomowego magisterskiego. 

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 magisterski odbywa się w dniu wyznaczonym przez 

Dziekana/Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

4. Egzamin Dyplomowy odbywa się przed Komisją, którą powołuje Dziekan                               

lub wyznaczony przez niego Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

5. Równolegle może pracować kilka Komisji Egzaminacyjnych. 

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

posiadający kierunkowe wykształcenie zawodowe.  

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 Dyplomowy magisterski praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności                

w rozwiązywaniu zadań problemowych (STUDIUM PRZYPADKU). 

12. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z części teoretycznej Egzaminu Dyplomowego, 

student losuje dziedzinę, z której w dniu egzaminu praktycznego losuje konkretne 

studium przypadku i zadania do wykonania - Załącznik 1, Załącznik 2 

13. Zadania problemowe losowane są z puli zadań. Liczba przygotowanych zadań 

problemowych jest o 10% większa niż liczba zdających studentów. 

14. Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest omówienie przeprowadzonej analizy 

zadania problemowego, przed Komisją Egzaminacyjną. Kryterium oceniania -

Załącznik 3. 



15. 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. 

16. 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 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). 

 

 



 

OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ 

 

1. Do III części Egzaminu Dyplomowego magisterskiego przystępuje zdający, który 

uzyskał, co najmniej ocenę dostateczną z części teoretycznej i praktycznej Egzaminu 

Dyplomowego. 

2. Przepisy dotyczące prowadzenia pracy magisterskiej zawarte są w Regulaminie 

Studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

3. Termin Egzaminu Dyplomowego powinien być podany przez Dziekana. 

4. Ocena pracy magisterskiej polega na przedstawieniu głównych tez pracy, uzyskanych 

wyników i rozwiązań praktycznych problemów zdrowotnych pacjenta/pacjentki                     

oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej. 

5. W czasie egzaminu zdający ma zapewnione warunki do samodzielnego odpowiadania 

na pytania. 

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

7. 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. 

8. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny odpowiedzi na pytania egzaminacyjne 

członkowie Komisji dokumentują w protokole Egzaminu Dyplomowego.  

 



 

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 magisterskiej oraz ocena z Egzaminu Dyplomowego (teoretyczny i praktyczny). 

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 magistra położnictwa, jeżeli złożyli Egzamin 

Dyplomowy magisterski z wynikiem, co najmniej dostatecznym.    

 

 

 


