
 

REGULAMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 

1. Egzamin praktyczny jest jednym z elementów egzaminu dyplomowego. 

2. Do egzaminu może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie wszystkich 

przedmiotów, złożył wszystkie egzaminy oraz zaliczył praktyki studenckie 

przewidziane w planie studiów. 

3. Zadaniem egzaminu jest ocena wzrostu kompetencji zawodowych pielęgniarki, 

nabytych w toku studiów II stopnia jako pielęgniarki zaawansowanej praktyki, 

posługującej się terminologią Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej 

(ICNP). 

4. Formuła egzaminu ma być spójna z oczekiwanymi (według Krajowych Ram 

Kwalifikacji) efektami kształcenia na studiach drugiego stopnia i założeniami zakresu 

świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 

(według Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia). 

5. Egzamin przeprowadza komisja, którą powołuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. W 

skład Komisji wchodzi: 

a. przewodniczący 

b. zastępca przewodniczącego 

c. członkowie - 10 (po 2 osoby dla każdej stacji1). 

6. Przewodniczącego Komisji, jego zastępcę oraz członków Komisji powołuje Dziekan 

Wydziału, a skład zatwierdza Rada Wydziału. 

7. Zadania przewodniczącego Komisji i jego zastępcy: 

a. logistyka egzaminu 

b. zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych do części praktycznej 

c. koordynacja prawidłowego przebiegu egzaminu 

d. rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w czasie egzaminu 

e. przygotowanie protokołów i ogłoszenie wyników egzaminu.    

8. Osoby egzaminujące (zespół nauczycieli posiadający kierunkowe wykształcenie 

zawodowe z poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu): 

a. przygotowują zadania egzaminacyjne do części praktycznej, które powinny 

obejmować treści z zakresu:  

                                                 
1 miejsce wykonywania zadania egzaminacyjnego 



 zarządzania opieką pielęgniarską 

 pielęgniarstw specjalistycznych 

 teorii pielęgniarstwa 

 EBN 

 ICNP 

 ustawodawstwa zawodowego 

b. oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości i 

umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami oceniania 

zatwierdzonymi przez Radę Wydziału. 

9. Warunki przeprowadzenia egzaminu praktycznego:  

a. miejsce egzaminu -  pomieszczenia będące zapleczem dydaktycznym Collegium 

Medicum, w których zapewniony jest dostęp do: 

 pracowni umiejętności pielęgniarskich i badań fizykalnych 

 stanowisk komputerowych 

 katalogów ICNP. 

10. Przebieg egzaminu praktycznego: 

a. student powinien zgłosić się w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia 

egzaminu 

b. sprawdzenie tożsamości studenta 

c. wręczenie studentowi indywidualnej karty egzaminacyjnej  

d. student losuje zadania przed komisją egzaminacyjną, razem 5 zadań 

e. zadania to scenariusze pewnych sytuacji nazwane są stacjami, mogą być 

realizowane w różnych miejscach (pracownia umiejętności, pracownia badań 

fizykalnych, sala dydaktyczna z dostępem do komputera i bazy bibliotecznej, czy 

do katalogów ICNP – po rozwiązaniu zadania w karcie studenta komisja wpisuje 

liczbę przyznanych punktów i student przechodzi do kolejnej stacji). 

11. W kryteriach oceny egzaminu uwzględnia się: 

a. rozwiązywanie problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem 

trudnych decyzji zależnych od specyfiki zadań zawodowych i  ich realizacji 

b. organizację i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem teorii i 

koncepcji opieki 

c. znajomość ustaleń prawnych w celu organizacji pracy i opieki pielęgniarskiej 

oraz zabezpieczenia interesów pacjenta, pracownika i organizacji 



d. prowadzenie badań naukowych w celu oceny oraz poprawy jakości pracy, 

organizacji oraz opieki pielęgniarskiej.  

12. Każde zadanie egzaminacyjne jest oceniane w skali od 1 do 5.  

Kryteria oceny egzaminu: 

 

25-24 pkt. Bardzo dobry 

23-22 pkt. Dobry plus 

21-20 pkt. Dobry 

19-18 pkt. Dostateczny plus 

17-15 pkt. Dostateczny 
 

13. Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera: 

a. indywidualną kartę z przebiegu i kryteria oceny egzaminu praktycznego oraz 

potwierdzenie zapoznania się z regulaminem egzaminu praktycznego 

(Załącznik 1) 

b. zbiorczy protokół komisji z przebiegu egzaminu praktycznego (Załącznik 2) 

14. Student zdał egzamin praktyczny jeśli w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał 

co najmniej ocenę dostateczną.  

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. 

15.16. Ponieważ 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). 


