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REGULAMIN EGZAM I NU PRAKTYCZNEGO
KIERLJNEK PIEI-EGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ, NIAUK o ZDROWIU
ROK AKADEMICKI 2OI8IfOIq

1' Egzamin praktyczny jest jednym z elementórł' egzamintr dyplorrrclrt',ego i realizort''any.je st w Centrtttrl
Symulacji Medl,cznej (CSM). Collegium Medicum w Bydgoszczy.

2. Do egzamillll moze przystąpić student. który uzyskał za]tczenie wszystkicłl przedmiotórł.. zło,Ż.v|

w.szystkie egzan-rin5l oraz zall'cz5'ł praktyki studenckie przewidziane w planie studiórv'
3. Zadaniem egzaminu .jest ocena wzrostu kompetencji zawodowych pielęgniarki. nab1.ty.cłr w troku

studiór,ł. II stopnia jako pielęgniarki zaawansowanej praktyki. pos,lugu.|4cej się ternrino1ogi4
Międzynarodorvej Klasylikacji Praktyki Pielęgniarskiej (IC]NP).

4. Fot.muła egzaminu nra być spójna z oczekiw.anynri (u'edług Krajow 
'l,ch 

Rcłnt K:l,ali/ikuc.il) el-ektanri

kształcenia na studiach drugiego slopnia i z'atoienlami zakresu Św.iadczeń r'v1''kon,r.lvan1-clr przcz
pie1ęgniarki samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (u,,edlttg Rozporzqclzenia ],trinis'ler,\l||,(,l Zclrovict).

5. Egzamin przeprowadza komisja. W skład Komisji rvchodzi:
. pTzewodnicz4c1, Komisji
- czlonkolr ie
. oTaZ jako głos doradcz.v. pzewodniczący stacji (rł' niejscu real'izac.ji danego scenarittsza,).

pracownik/instruktor C S M.
6. Przervodnicz4ce.qo Komisji, oraz członków.Kclmisji porł.ołuje Dziekan Wydziału. a skład zatrł''ierdza

Rada W.vdziałr-r.

7 . Zadania przewodnicz4cego Komisji W porozumieniu z przerł.odnicZ4cyrn stacii i cztottkanii Komisji:
- logist5 ka egzanrintt

- zatwierdzenie zadan egzaminacyjnych do części praktyczrrej
. koordynowanie praw.idłorł.ego przebiegu egzaminu
. rozstrz>lganie kwestii spornych powstałych rł'. czasie egzaminu
- prz1'gotclwanie protokołów. i ogłoszenie wynikórt' egzatnitru.

8. osob1, egzaniinuj4ce (zespół naucz1,cieli posiadający kierunkowe wykształce:nie zau,oclou.e Z

poszczególn'vc h j ec1nostek organizac yj rrych Wydziałr'r N ar-rk o Zdrowiu) :

. prz.vgotowrrją zadania egzaminac1jne do części prakt1,cznej, ktore porvinn-v r,r'er-v.tikcluac

osi4gnięcia efektór,r.uczenia się w kategorii rł'iedzy iurniejętności ob.ięt1,'ch pr(}gramem studiów.
. oceniaj4 w,vkonywanie zadan egzarnirracyjrrych otaz zaS(lb w.iadomości i umiejętrroŚci

zdającego posługuj4c się ustalon;.mi kr.vteriami oceniania zatwierdzon1'mi przez Radę
Wydziału'

9. Warunki przeprowadzenia egzaminu praktycznego:
o miejsce egzaminu - br-rdynek będ4cy zapleczem dydaktyczrry.m Clollegiunr Medicunr. Centrtun

Symulacji Medyczrrej (rrl. Ktrrpiriskiego 19). w ktorym zapewniony. jest dostęp do:
l placo\Ą,ni i sal symulacji medycznej

1 0. Przebieg egzaminu praktl'cznego:
. student pol,r'inien zgłosić się w dniu egzaminu 15 mirrulprzed godzin4 rozpoczęcia egzanlitlu. rvedtug

rłcześniei ustalonego zatw.ierdzonegoptzezDziekalra Wydziatu tęrminalztt i listy obecności
. sprawdzenietozsanrości studenta

- studentprzystępuje do egzarrrinu w stroju i oburł.iu medyczn1,nr

- studenci według kolejności z listy obecności prz':,dzielani s4 do czteroosoboqvch zespołórv. które
|osu|4 przed konrisj4 egzaminac.vjn4 l opis scenariusza symr-rlac.ji. clraz kaŻd;- irrci5lrlv'16.'.,1''1.

dodatkorvo losuje lł'łasne rolę do w1'konallia poclczas realizacji wylosowanego scenariusza
. opis scenaduszato kr.ótki charakterystyka starru pacjenta lub/i s,r,.tuacji klinicznej. które przygclttlrr uie



do realizacii działan pielęgniarskich podczas symulacji medycznej
. rola to indywidualne zadanie. do które-eo realizac.ji zobow{4zany jest student podczas symulacji
. kazdy student oceniany jest indywidualnie ptzez egzaminatora z komisji egzaminacyjnej, który

ocenia studenta według karl egzaminacyjnych
. karly egzaminacyjnę stanow-ią dwie ..check.listy,. przynaleŻne clo danego scenariusza i roli

przydzielonej studentowi
. student otrzymuje oznaczenie indentyfikacyjne (cyfrę, literę o określonym kolorze) przynaleine

.ied nenl u cgzam i natoror.t i

1 1. W kry,teriach ocen}'egzaminu uwzględnia się:
. rozwl4zywarrie problemów zawodowych, szczególnie Zwqanych z podejmowaniem trudnych decyzji

za|eŻ'nych od specy.iiki zadanzawodowych i ich realizacji
. organizac.!ę i nadzororł'anie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem teorii i koncepcji opieki
. znajorność ustaleń prawnych w celu organizacji pracy i opieki pielęgniarskiej 1oraz

zabezpieczen ia interesólł, pacj enta' pracow.nika i organizacj i
- umie.jętność komunikacji w zespole/umiejętność komunikacji medycznej

12. Kazde zadanie egzaminacyjne jest oceniane w skali od 0 do 100%.
Kr'1 teria ocen\ egzaminu:

92-100 oń Bardzo dobry
84-91 %, Dobry plus
76-83 % Dobry
68-75 7o Dostateczny plus
60-67 7o Dostatecznl'-

||pt.:1.pucllut:tt's,to,srnłunia2ivięcejcheck-list

;t u n kt titr' : : u s t os o w* u t1), c h c lt ec k- I i st

I 3. Dokumentacja przebiegu egzaminu prakt.vcznego zawiera:
. indywidualn4 kartę z plzebiegu egzaminu" dwie karty ..check-list.. (edna dotyczy oceny

indywidualnego zadania' druga umiejętności kornunikacji medyczne.i) i kryteria ocen}.
egzaminu praktycznego otaz potwierdzenie Zapoznan1a się z regulaminem egzatnintt
praktycznego

. z'bl'orcz,v protokół konrisji z przebiegu egzaminu praktycznego

. zgoda na nagranie i archir,ł,izowanie wizerunku zgodne z Rozpotządzeniem o oclrrotrie
Danych Osobowych

i4. Student zdał egzantn praktyczny jeŚli rł,rłT'niku postępowania egzaminacyjnego ottzynał co najmniej ocenę
dostateczn4.

15. W prz'vpadku uz'vskania Z egzamlnl oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzyst4pienia
dcl tegcl egzaminu w ustalonym terminie Dziekan Wydziału Nauk o Zdrow.iu .vq luznacza drugi termin jako
ostatecznv.

l6. Egzamin obe.irnuje r,ł'iedzę. umiejętności z całego toku studiów drugiego stopnia. i w swoim zakresie
zadań moze odnclsić się do kompetencji pielęgniarskich" jakie osiąga student kończący studia I i II

stopnia na kierunku pielęgniarstwo (Rozporzqcłzenie ]ulini,stru Zdroy,ia) z dnia 28 lutego 20I7 r. v
spruv,ie roc|za.f u i zukre,gu śy,iadc.zeń zapobiegau,c,z.vch, diagnostycznygfu, Ieczniczych i
reltttbili/ctc1|jn),c.h udzielarylc'h przez pielęgniarkę albo położnq sanltldzielnie bez zl,eccnict
lekurskiego).

17. Ponięwai egzrtmin praktyczny jest jednyn z eięmentów egzaminu dyplomowego' w przypadku niezdania
egzanrinu poprawkowego stosuje się zapisy regulaminu studiów UMK 1.l 58, trłunkt 2. W przypadku
nic:lozełlitt cg:tlmintt clypbmcnłego v, c{l,ugim terruinie dziekan wydaje decyqję c; 'skre,ileniu z list1ł

.;|trlen|rhr' punkt 3. I,rzyylznou,,ieniu sttttlióv,przez osobę skre'ilonc1z listy studentrht,ntajq zastosoll.ullic
przepi,s:1,' o któl""vc,h n1lv,a tr'ś J0 u'st. ]-6),


