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1. oGoLNE zAŁoŻENA EGZAMINU DYPLoMoWEGo LtcENcJAcKtEGo

Egzamin z przygotowania zawodowego przeprowadza się zgodnie z:

1. Rozporządzeniem MEN z dn.21 marca 2001 roku w sprawie warunkÓw i sposobu oceniania,
k|asyfikowania i promowania uczniÓw i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminow i

sprawdzianÓw w szkołach pub|icznych oraz załącznikiem do powyzszego rozporządzenia -
załącznik Nr 2 w spawie warunkÓw i sposobÓw przeprowadzania egzaminow z nauki zawodu i

egzaminu z przygotowania zawodowego.

2. Wyjaśnieniem Biura Nacze|nej Pie|ęgniarki Kraju MZioS w sprawie stosowania regu|aminu
oceniania i klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego - pismo Nr SPS -
0-42-181962 dn.7 maja 1996 roku.

3. Regu|aminem studiow Uniwersytetu Mikołaja Kopernika WaŻnym od 1'10.2005 r.

Absolwent studiow Iicencjackich kierunek pie|ęgniarstwo po uzyskaniu tytułu licencjata

pie|ęgniarstwa przygotowany jest do samodzie|nego podejmowania zadan zawodowych w ramach

kwaIifikacji zawodowych obejm ujących :

- prowadzenie promocji i edukacji zdrowotnej

- pie|ęgnowanie człowieka

- org a n izowa n ie op ie ki pi e|ę g n i ars kiej (zarządzanie)

- diagnostykę i wspÓłpracę W zespo|e terapeutycznym

* promowanie zdrowia i profi|aktykę chorÓb.

Egzamin dyp|omowy Iicencjacki jest formą komisyjnej oceny poziomu opanowania wiedzy i

umiejętnoŚci zawodowych w zakresie okreś|onym W standardach nauczania na tym kierunku

kształcenia' Przedmiotem oceny podczas egzaminu dyp|omowego jest poziom prezentowanych

umiejętności inte|ektuaInych i praktycznych niezbędnych do pełnienia funkcji zawodowych

pie|ęgniarki.



2. ORGANIZACJA ! PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO
KoŃczĄcEco sTUDlA LlcENcJAcKlE sTAcJoNARNE

l. Postanowienia ogólne

Egzamin dyp|omowy |icencjacki jest formą komisyjnej oceny poziomu opanowania wiedzy i

umiejętności zawodowych w zakresie okreŚ|onym W standardach nauczania na tym kierunku
kształcenia. Przedmiotem oceny podczas egzaminu dyplomowego jest poziom prezentowanych
umiejętnoŚci inte|ektua|nych i praktycznych niezbędnych do pełnienia funkcji zawodowych
pielęgniarki.

Egzamin dyp|omowy składa się z:

a' części praktycznej

b' części teoretycznej przeprowadzonejw formie ustnej oraz obronie pracy licencjackiej.
Egzamin teoretyczny i praktyczny nie moze być przeprowadzony w tym samym dniu'

l|. Egzamin dyplomowy licencjacki- część praktyczna

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia
wszystkich przedmiotow i praktyk oraz zdanie wszystkich egzaminÓw przewidzianych w p|anie
studiÓw (co najmniej dostateczne oceny końcowe).

2' Za organizację i przebieg egzaminu dyp|omowego odpowiedzia|ny jest Dziekan |ub wyznaczony
przez niego Prodziekan WNoZ ds. kierunku pie|ęgniarstwo.

3. Egzamin dyp|omowy odbywa się w dniu usta|onym przezDziekanatProdziekana WNoZ.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana/Prodziekana WNoZ'.
5' Równo|eg|e moze pracowac kilka komisji egzaminacyjnych.

6. W skład komisji wchodzą: przewodniczący oraz członkowie nauczycie|e akademiccy
posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe'

7 ' Skład komisji nie moŻe być mniejszy niŻ 3 osoby.

8. Przewodniczący komisji: zatwierdza zadania egzaminacyjne, czuwa nad prawidłowym
przeblegiem egzaminu, rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, ogłasza wyniki
egzaminu.

9. Członkowie komisji egzaminacyjnej przygotowują zadania egzaminacyjne, oceniają wykonanie
zadan egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego posługując się usta|onymi
kryteriamioceniania.

10. W skład komisjiw charakterze obserwatora moze wchodzić opiekun roku.

11. Egzamin praktyczny odbywa się w jednostkach organizacyjnych, w ktorych student odbywał
zajęcia praktyczne |ub praktyki zawodowe _ oddział wewnętrzny, oddział chirurgiczny, oddział
pediatryczny.

12' Studenci |osują oddział, w ktorym będą zdawaĆ część praktyczną egzaminu najpÓzniej w dniu
poprzedzĄącym egzamin' w obecności komisii.



13. Kańka do losowaniazawiera nazwę oddziału, w ktorym student będzie zdawał egzamin oraz datę

egzaminu.

14. ||ość przygotowanych kartek do |osowania powinna być rÓwna |iczbie zdĄących'

15. Część praktyczną egzaminu w jednym oddzia|e moŻe zdawaĆ rÓwnocześnie nie więcej

nii 6 studentow.

16. Nazwę oddziału wy|osowanego przez zdającego wpisuje się do protokołu z przeprowadzenia

|osowania _ Załqcznik 1.

17. Egzamin praktyczny trwa jeden dyŻur (7 godzin) i po|ega na objęciu opieką pie|ęgniarską jednego

pacjenta.

18' W dniu egzaminu student zgłasza się na oddział 15 minut przed godzinąrozpoczęcia egzaminu.

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

20. Dokumentację egzaminu dostarczają przewodniczący komisji egzaminacyjnych części

praktycznejegzaminu.

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

22' Zadanie egzaminacyjne opatrzone jest pieczęciąWNoZ.

23' Do zadań egzaminacyjnych na|eży dołączyc pisemną zgodę pacjentow na uczestniczenie w

egzaminie.

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

25, Egzamin rozpoczyna się o godzinie 7.00 |osowaniem zadania egzaminacyjnego typu ,,prÓba

pracy',, w ktorym zawarte są informacje o pacjencie (numer sa|i, inicjały i wiek chorego,

rozpoznanie lekarskie chorego) oraz polecenia do wykonania zadania egzaminacyjnego.

26. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisÓw wewnętrznych oddziału, przepisów

bhp, profilaktyki HIV iWZW.

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

28. Posiłek studentów powinien odbywac się w obecności członkow komisji.

29- Podczas egzaminu student nie moze opuszczać samowolnie oddziału'

30. W przypadku konieczności wyjŚcia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem,

zdającem u tow arzy szy członek kom isji.

31' Student moze korzystaÓ z dokumentacji pacjenta i oddziału W zakresie niezbędnym

do r ozwiązania zadania egza m i nacyj n e go.

32. W czasie trwania egzaminu niedopuszcza|ne jest korzystanie przez studenta przy rozwiązywaniu

zadania z pomocy innych osob oraz innych żrodeł.

33. Jeden członek komisji moie mieć pod opiekąmaksyma|nie2zdających studentow.

34. Zadanie egzaminacyjne po|ega na: sprawowaniu opieki pie|ęgniarskiej nad pacjentem

orazzłoŻeniu w czasie ostatniej godziny tnłania egzaminu indywidua|nego ustnego ipisemnego

sprawozdania z procesu pielęgnowania na arkuszach dostarczonych przez komisję, opatrzonych

pieczątkąWNoZ.

35. Wykonanie zadania egzaminu praktycznego po|ega na samodzieInym działaniu w zakresie:

- oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie wywiadu, ana|izy dokumentacji pie|ęgniarskiej oraz

badania fizykalnego,
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- usta|enia diagnozy pie|ęgniarskiej,

- p|anowania działań pielęg nacyjnych,

- r ea|izacji działań zgod n ie z kwa I if i kacjam i zawod owy m i,

- oceny podjętych działań,

- sporządzenia pisem nego sprawozdania,

- uzasadnienia podjętych działań pie|ęgniarskich.

36. Przedmiotem oceny egzaminu jest wykonanie zadania praktycznego oceniane przez komisję wg
kryteriow ogo|nych _ Załqcznik 2.

37 ' Jeze|i student popełnił błąd zagraŻający zdrowiu |ub życiu pacjenta jest to rownoznaczne 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 Iiczby głosÓw decyduje głos
przewodn iczącego kom isj i.

40. Wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji sporządza protokoły, ktÓre podpisują
Wszyscy czło n kow ie kom isj i egzam i n acyj nej or az jej przewod n iczący .

41. Wyniki praktycznego rozwiązania prob|emów zdrowotnych pacjenta dokumentowane są w
indywidua|nych protokołach egzaminu dyp|omowego _ Załqcznik 3.

42. Przebieg egzaminu zawiera protokÓł zbiorczy, _ Załqcznik 4'

43' Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentem, arkusze
przebiegu egzaminu oraz treŚć zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez studenta.

44. Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera:

- Protokół z przeprowadzenia losowania oddziału, w ktÓrym przeprowadzony zostanie częŚć
praktyczna egzam inu dyplomowego

- Kryteria ogolne do oceny egzaminu dyplomowego

- | ndywid ualny protokoł z egzaminu dyp|omowego

- Protokoł zbiorczy egzaminu dyp|omowego.

45. Student zdał egzamin praktyczny jeŻe|i w wynlku postępowania egzaminacyjnego otrzymał co
najm niej ocenę dostateczną.

|l|. Egzamin dyplomowy |icencjacki - częśó teoretyczna

1- Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyp|omowego jest zdanie egzaminu
praktycznego.

2. Przebieg częŚci teoretycznej egzaminu dyp|omowego składa się z udzie|enia przez zdającego
ustnej odpowiedzi na pytania egzaminacyjne oraz obrony pracy licencjackiej.

3. Pytania egzaminacyjne przygotowywane sąprzezczłonkÓw komisji egzaminacyjnych.
4' Pytania egzaminacyjne obejmują wiedzę z zakresu podstaw pie|ęgniarstwa oraz pie|ęgniarstw

specjalistycznych.

5' Zda1ący udzie|a odpowiedzi ustnej na trzy wy|osowane przez siebie pytania egzaminacyjne'



6. Zdający otrzymuje jedną ocenę z ustnej częŚci egzaminu teoretycznego, stanowiącą średnią
arytmetyczną ocen za udzie|one odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

7 , Do obrony pracy |icencjackiej przystępuje zdĄący, ktory uzyskał co najmniej ocenę dostateczną z
ustnej częŚci egzaminu dyp|omowego.

8. Przepisy dotyczące prowadzenia pracy |icencjackiej zawarte są W Regu|aminie StudiÓw

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu'

9. obrona pracy |icencjackiej po|ega na przedstawieniu głÓwnych tez pracy, uzyskanych wynikow i

rozwiązań praktycznych prob|emÓw zdrowotnych pacjenta oraz udzie|eniu odpowiedzi na pytania

kom isji egzam inacyjnej.

'10' W czasie egzaminu zda1ący ma zapewnione warunki do samodzielnego rozwiązania zadania
egzam inacyjnego.

11. W czasie egzaminu w sa|i przebywa przewodniczący komisji oraz 1e) członkowie.

12. Komisja egzaminacyjna ocenia wyniki egzaminu w głosowaniu tajnym (bez obecności studentow)

i podejmuje uchwałę większoŚcią głosÓw. W razie rownej Iiczby głosów decyduje głos
przewodn iczącego kom isji.

13. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny odpowiedzi na pytania egzaminacyjne członkowie komisji
dokumentują w protoko|e egzaminu dyp|omowego.

|V. Postanowienia końcowe

1. Podstawą ob|iczenia ostatecznego wyniku studiÓw są: średnia arytmetyczna wszystkich ocen
pozytywnych z egzaminow i za|iczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiow, ocena pracy

licencjackiej oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

2. ostateczny wynik studiÓw stanowi suma:

a. 0,6 średniej arytmetycznej wszystkich ocen pozytywnych z egzaminow i za|iczen uzyskanych
w ciągu całego okresu studiow,

b. 0,2 oceny pra,cy dyplomowej,

c. 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.

3. Dokumentacja egzaminu prowadzona jest przez komisję egzaminacyjną i przecnowywana W

jednostce uprawnionej do przeprowadzenia egzaminu według zasad okreŚ|onych odrębnymi
przepisami.

4' Studenci, ktÓrzy z przyczyn |osowych nie przystąpi|i do egzaminu' przerwa|i egzamin |ub nie zda|i

egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi
przepisami okreś|onymi w Regulaminie StudiÓw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

5. Studenci kończą ucze|nię i uzyskują tytuł |icencjata pie|ęgniarstwa, jeŻe|i złoŻy|i egzamin
dyplomowy licencjacki z wynikiem co najmniej dostatecznym.


