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RECIJLAMIN EGZAM INU PRAKTYCZNEGO
KIERLNEK PI E LEGNIARS'f WO STUDIA DRU GI EGO ST'OP}JIA

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU
ROK AKADEMICKI 2019 I2O2O

i' Egzamin praktyczny jest jednym z elenrentórł,.egzatninu d1,plonrowego i realizol,l,.ztl.ll, jest rv Centrun-l

Syrnulacji Medycznej (CSM). Collegium Medicum w Bydgoszczy.
2. Przed egzaminem praktycznyrn \^iymagane jest złozenia prac1'' dyplonrowej, akceptacja jej przez
prornotora. oraz za\tczenie seminarium dyplomowego dotyczy absolwenttiw kierunku od roku
akaclemickiego 201912020. Zaplsjest zgodn'v z $ 72 ust. 3 Uclrrł'ały nr 39 Senattt Utriw.ersytetu Mikoła.ja
Koperrrika w Toruniu z dnia 30 kwietniaf0I9 roku. który mówi, ze ,.Pisemną pracę dyplornorł''4 prorrrctor
sprawdza przed egzaminem dyplomowym \Ą..lednolitym Systemie Ant1,plagiatowym...
3. Do egzaminu moze przystąpić student. któr-v- uz,vskat za|iczenie wszystkich przedmiotow. złoŻyt rvszystlrie
egzamin.v oraz za|iczył praktyki studenckie ptzewldziane w pianie studiórł,
4. Zadaniem egzaminu jest ocena $Zrostu kompetencji zawodow),ch pielęgniarki. nabyt.vch rł,.toktt studior'r'

II stopnia jako pielęgniarki Zaa\'Vansowanej pralrtyki, posługującej się terminologią Międzynarodorve.i
Kiasyfikacji Prakt1,ki Pielęgniarskiej (ICNP)
5' Formuta egzanrinu ma by{ spójna z oczekiwanymi (według Krajorł.ycł Ram Klt,alilikacji) et-ektarni

kształcenia na sttrdiach drugiego stopnia i załoŻeniami zakresu świadczeń rvykonywan1.ch przez pielęgniarki
sanrodzielnie bez zlecenia lekarskiego $vedlug Rozporzqdzenia Mini,ster,rnra Zdrov,ici)
6. E.ezamin przeprowadza komisja. W skład Komisji wchodzi:

. przewodnicz4c5,Komisji
o członkor'r,ie
. oraz jako głos doradczy przewodnicząc1, stacji (lł, miejscu realizacji danego scenariusza).

pracorłrrik/instruktor C S M.
7. Przewodniczącego Komis.ji. oraz członków Komisji powołuje Dziekan W.vdziału, a skład zatwierdzii Racit
Dyscypliny.
8. Zadania przew.odniczącego Komisji w-porozumieniu z przewodnicZqc:/m stac.ii i człclnkami Komisji:

. logist) ka egzatlt intt
o zatwierdzenie zadań egzanrinacyjnych do częŚci prakty'cznej
o koordynowanie prawidłorł'egoprzebieguegzaminu
. tozstr,Zyganie kwestii spornych powstałycłr w czasie egzaminu
o przvgotorvanie protokołów i ogłoszenie wyników egzaminu.

9. osoby egzaminuj4ce (zespół naucz1rcieli posiadający kierunkowe rłykształcetlie za'ul,odtrwe Z

poszcze góln.v.'oh .i ednostek organizacyj nych Wydziału Nauk o Zdrowiu) :

o pl.zygoto\Ą'uj4 zadanl'a egzaminac1,jne do części praktycznej. które powinn5'' vr,eryi.iko.,ł'ac osiągnięcia
ef'ektórł'uczenia się w,kategorii wiedz1'. i unliejętności objętych programem studiów.

. oceniają wykonywanie zadan egzarrrinacy'jnyc1r oraz zasób rł.iadomości i urniejętrrości zdającegcl
posługuj4c się r-rstalonyrni kryteriami oceniania zatrł'ierdzonyrrri przez Radę Dyscypliny.

l 0. Warunki przeprolł.adzenia egzaminu prakt1,cznego:
o miejSce egzaminu. budynek będący z.ap\eczem dydakt1''czn1,nr Collegium Mediculn, Centruulr Synr'rlacji

Medyczrrej (ul. Kurpińskiego 19), w którym zapewniony jest dostęp do:

. pracowni i sal s-v-mulacji medycznej
1 1. Przebieg egzaminu praktycznego:

o sfutdent powinien zgłosić się w dniu egzaminu 15 minut przed godzinqrozpoczęcia egzanrinu. weclług wcześniej
ustalonego zatwierdzonego ptzęZ Dziekana Wydziału tetminarzru i listy obecności

. spmwdzenie tozsanrości studęnta
o studentprzystępuje do egzaminu w stroju i obuwiu medycznynr
. studenci według kolejrrości z lisĘ, obecności przydzielani są do czteroosobowych zespołórt'. któr.e losuia

przed komisją egzaminacyjn4 1 opis scenariusza synrulacji. orazkaŻdy indyrt,idualnie dodatkowo losuje
własne rolę do wykonania podczas reaiizacji wylosowanego Scenanusza



. opis scenariusza to krótki'charakterystyka stanu pacjenta lub/i s1.tuacji klinicznej, które przygotowuje do
realizacji działaipielęgniarskich podczas symulacji medycznej

o rola to indył'viclualtle zadanie' do którego realizacji zobowi4zarty jest student podczas syrnulacji
. kazdy student oceniany jest indywidualnie przez egzaminatora z komisji egzaminacyjnej, ktory ocenia

sfudenta według kar1 egzaminacyjnych
. kartY egzaminacyjne stanowią dwie ..check-listy'' przynaleŻne do danego scenariusza i roli przydzielonej

studentowi
o student otrzyrrruje oznaczęnie indenty1ikacyjne (cyfię, literę o określonym kolorze) przynaleŻnejednemu

egzaminatorolvi
12. W la'r,teriach oceny egzaminu uwzględnia się:

. rozwiąz)roranie problemów zawodowych' szczególnie zvnEzutych z podejmowaniem trudnych decyzji
za|eżnychoclspecyfikizadanzawodowychiichrca|tzacj.l'

. organizację i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem teorii i koncepcji opieki

. znaiomość rrstaleń prawnych w celu organizacji pracy i opieki pielęgniarskiej oraz zabezptecź'enia
interesów pacjenta. pracownika i organizacji

o umiejętność k.omunikacji w zespole/umiejętność komunikacji medycznej
i3. Kazde zadante egzaminacljne jest oceniane w skali od 0 do I00%.
Kryteria oceny egzaminu:

92-100 oń Bardzo dobry
84-91% Dobry plus
76-83 % Dobry
68-75 oń Dostateczny plus
60-67 9/o Dostateczny

W,prł.pat!ktt:astosrnl,ania2iv,ięce.lcheck-li,stdoind1,v,idualrlejocen.vs!udenta
- :|| | I | )5r )lt'( I n.t <'I t c'I tr't k-I i., t

1.1. Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera:
. irrdywidualną kartę z przebiegu egzaminu/ protokół, dwie karty .'check-1ist'' (edna dotyczy oceny

indywidualnego zadania, druga umiejętnoŚci komunikacji nedycznej) i kryteria oceny egzaminu
praktyczne go oTa7' potwierdzenie zapoznania się z regulaminem egzaminu praktycznego

o zbiorc,zy protokół komisji z przebtegu egzaminu praktycznego
. Zgoda na nagranie i archiwizowanie wizerunku zgodne z Rozporz4dzeniem o ochronie Danych

Osobor.vl'ch
15. Student zdat egzamin praktyczny jeśli w wyniku postępowania egzaminacvjnego otruymał co najmnie.j ocenę

dostateczrę.
16. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzyst4pienia do

tego egzamitlu lv ustalonym terminie Dziekan WydziałuNauk o Zdrowiu wznacza drugi temlin jako ostateczny.
I7. Egzamin obejmuje wiedzę' umiejętności z całego toku studiów drugiego stopnia, iw swoim zakresie
zadań moze odnosić się do kompetencji pielęgniarskich, jakie osiąga student kończący studia I i II stopnia na

kierunku pielęgniarstwo (Roz1:sorzqdzenie Ministra Zclro.w,ia) z dnia 28 lutego 20]7 r. łt,:;pruv,ie rodzaju i
zakl.e,yu ,śy,ictdczeń zapobiegaluczych, diagno'stycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
p i e l e gni al.kę tl l b o po l ożn q s am o dz i e lni e b ez zl e c e n i,a l e kar s ki e go).

18. Poniewaz egzamin praktyczny jest jednym z elementów egzatninu dyplomowego, \Ą,przypadku niezdania

egzaminu dyplomowego w drugim tertninie lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu stosuie

się zapisy regulaminu studiów UMK (s, 59 Uchwał.v nr 39 Sencttu (Jniwersytetu ]V|ikołaia Kopernika y' Torttni,tt

z tlniu 30 loyielnirt 2019 roku - niezdanie egzaminu dy-plontowego v: drugim terminie lub nieusprav'iedliv,ione
nieprzy'stt1pie nie clrl lego egzamintt, sktttkttf e skreślenient z listy stucłentriłv)'


