ZARZĄDZENIE NR 5/11
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz z § 40 ust. 1 Statutu Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wprowadza się
Regulamin Egzaminu Dyplomowego, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 51/07 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 28 września 2007 roku ze zmianą dokonaną
zarządzeniem Nr 25/10 z dnia 6 maja 2010 roku.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki i Studentów.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

prof. dr hab. Adam Marcinkowski
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Załącznik do zarządzenia nr 5/11
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 18 stycznia 2011 roku

Regulamin Egzaminu Dyplomowego
Postanowienia ogólne

1.

2.

§1
Regulamin egzaminu dyplomowego określa zasady obejmujące:
1) wymogi edytorskie pracy dyplomowej,
2) przyjęcie pracy dyplomowej,
3) powołanie komisji egzaminacyjnej,
4) przebieg egzaminu dyplomowego oraz oceny pracy dyplomowej
i egzaminu,
5) ustalenia ostatecznego wyniku studiów,
6) postanowień uzupełniających.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
zawarte w Regulaminie Studiów Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im.
Stanisława Staszica w Pile.
Wymogi edytorskie pracy dyplomowej

§2
Wydruk pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:
1)
praca dyplomowa winna być napisana jednostronnie lub dwustronnie,
2) cały tekst pracy powinien być napisany czcionką Times New Roman
o wielkości 12 pt.; interlinia1,5; marginesy górny i dolny mają wielkość 2,5 cm,
prawy 2,5 cm, lewy 3,5 cm (1 cm na oprawę);
3) naleŜy stosować justowanie i jednakowe akapity,
4) pierwsza strona pracy to strona tytułowa, napisana zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Na stronie tytułowej
naleŜy umieścić temat pracy dyplomowej w języku polskim i w języku
angielskim,
5) tytuły rozdziałów: czcionka 14 pt. Bold (B); tytuły podrozdziałów: czcionka
12 pt. Bold (B).
Przyjęcie pracy dyplomowej
§3
1. Pracę dyplomową student składa do sekretariatu instytutu, co najmniej na 2 tygodnie
przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
2. Student składa pracę dyplomową po uprzednim uzyskaniu akceptacji promotora
i dokonaniu wpisu oceny w indeksie z seminarium dyplomowego.
3. Promotor akceptuje przyjęcie pracy w drodze zapisu na jednym egzemplarzu pracy na
stronie tytułowej o następującej treści: „Pracę przyjęto – data i podpis” oraz
wypełnieniu i dołączeniu do pracy wniosku do Dyrektora Instytutu o akceptację
recenzenta i terminu egzaminu.
4. Student składa pracę – w 2 egzemplarzach w sztywnej lub zbindowanej oprawie wraz
z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy (wzór stanowi załącznik nr 2).
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5. Do wydruku pracy naleŜy dołączyć jej formę elektroniczną w postaci zapisu na płycie
CD, która musi być w sposób trwały podpisana imieniem i nazwiskiem autora pracy
oraz numerem albumu studenta.
6. Do składanej w sekretariacie Instytutu pracy dyplomowej student zobowiązany jest
dołączyć:
1) fotografię o wymiarach 45x65 mm – 4 szt.,
2) pokwitowanie o dokonaniu opłaty za wydanie dyplomu,
3) indeks,
4) kartę obiegową,
5) inne dokumenty wynikające z jego bieŜącej sytuacji prawnej lub ekonomicznej
np. zmiana nazwiska.
Komisja egzaminacyjna

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

§4
Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez Dyrektora Instytutu kaŜdorazowo na
ustalony termin egzaminu dyplomowego.
Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego komisji, którym jest Dyrektor
Instytutu lub jego zastępca, a w uzasadnionych przypadkach osoba zatrudniona na
stanowisku profesora lub docenta, promotora i recenzenta pracy dyplomowej.
Recenzenta na pisemny wniosek promotora wyznacza Dyrektor Instytutu.
Recenzent winien być pracownikiem Uczelni i posiadać stopień naukowy.
W przypadku braku takiej osoby, bądź to ze względu na specyfikę tematu pracy lub
innych przyczyn, recenzentem moŜe być specjalista spoza Uczelni
posiadający stopień naukowy i reprezentujący dziedzinę wiedzy z zakresu, której
napisana jest praca dyplomowa.
Pracę do oceny recenzent powinien otrzymać przynajmniej na tydzień przed
planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Skład komisji egzaminacyjnej podany jest do wiadomości studentów w dzień
egzaminu dyplomowego przez wywieszenie na drzwiach sali, w której odbywa się
egzamin dyplomowy.
Egzamin dyplomowy i jego przebieg

1.
2.
3.

4.

§5
Terminy egzaminów ustala Dyrektor Instytutu lub jego zastępca po konsultacji
z nauczycielami akademickimi prowadzącymi określone seminaria dyplomowe.
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
Student na egzaminie otrzymuje minimum 3 pytania:
1) pierwsze pytanie student otrzymuje z zakresu kierunku studiów
z listy pytań zweryfikowanych przez Dyrektora Instytutu,
2) drugie pytanie zadaje recenzent, winno ono nawiązywać do treści pracy
(w tym metodyki pracy lub jej wyników),
3) trzecie pytanie zadaje promotor, winno ono nawiązywać do tematyki danej
specjalności studiów,
4) w razie wątpliwości, co do oceny egzaminu dyplomowego komisja moŜe zadać
dodatkowe pytanie.
Ogłoszenie wyników egzaminu następuje w dniu egzaminu, według procedury
przyjętej kaŜdorazowo przez komisję.
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Egzamin dyplomowy i jego przebieg na kierunku Pielęgniarstwo
§6
1. Egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo składa się z trzech części:
1) teoretycznej,
2) praktycznej,
3) obrony pracy licencjackiej.
2. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z etapów wcześniejszych.
3. Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę z podstaw pielęgniarstwa, pielęgniarstwa
klinicznego oraz etyki zawodu. Przeprowadzany jest w formie pisemnej
i obejmuje 100 pytań testowych.
Skala punktów:
ilość punktów
0 – 69
70 – 76
77 – 82
83 – 88
89 – 94
95 – 100
4.

5.

ocena
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

Egzamin praktyczny obejmuje opiekę nad człowiekiem chorym oraz umiejętność
zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu opieki pielęgniarskiej i
innych pokrewnych dyscyplin w odniesieniu do danej sytuacji pielęgnacyjno-klinicznej.
Opieka ta powinna uwzględniać w szczególności ocenę stanu zdrowia podopiecznych oraz
rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych, zaplanowanie, wykonanie i ocenę
niezbędnych działań pielęgnacyjnych.
Przebieg praktycznej części egzaminu:
1) część praktyczna egzaminu odbywa się na typowych oddziałach, na których
pracują pielęgniarki:
a) oddziale chorób wewnętrznych,
b) oddziale chirurgicznym,
c) oddziale pediatrycznym,
2) losowanie oddziałów odbywa się w dniu egzaminu,
3) czas trwania egzaminu wynosi 6 godzin,
4) egzamin rozpoczyna się o 700, po uprzednim wylosowaniu zadania
egzaminacyjnego,
5) w czasie egzaminu student realizuje opiekę w formie procesu pielęgnowania
z uwzględnieniem oceny realizacji podjętych działań,
6) student obejmuje opieką jedną osobę,
7) w trakcie egzaminu student powinien wykazać się umiejętnościami podstawowymi i
kierunkowymi dla zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
8) student jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania zadania egzaminacyjnego,
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9) studenci oceniani są według kryteriów zawartych w Regulaminie egzaminu
dyplomowego w części praktycznej,
10) przedstawiciele komisji egzaminacyjnej obserwują studenta, zwracając baczną
uwagę na sposób wykonywania zaplanowanych czynności pielęgnacyjnych,
zaleceń lekarskich oraz na formy wzajemnych kontaktów między studentem a
pacjentem, rodziną, i zespołem terapeutycznym,
11) w przypadku zaobserwowania przez członków komisji egzaminacyjnej
powaŜnych błędów zagraŜających zdrowiu lub Ŝyciu pacjenta, przysługuje
prawo podjęcia natychmiastowych interwencji, a nawet, jeśli nastąpi taka
potrzeba, do podjęcia decyzji o wykluczeniu studenta z pozostałej części
egzaminu.
6. Kryteria ogólne do oceny części praktycznej egzaminu dyplomowego:

Lp.

1
2
3
4
5

Kryterium

liczba
punktów

Planowanie i organizacja pracy
Postępowanie pielęgnacyjne i diagnostyczno-lecznicze
Edukacja zdrowotna
Postawa zawodowa
Dokumentacja procesu pielęgnowania i dokumentacja pacjenta
RAZEM

5
5
5
5
5
25

7. Ocena egzaminu praktycznego:
1) według skali punktów zawartej w arkuszu oceny wykonania zadania egzaminacyjnego:
ilość punktów
15 – poniŜej
16 - 17
18 – 19
20 – 21
22 – 23
24 - 25

ocena
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

2) ocenę niedostateczna otrzymuje student, który:
a) nie opanował umiejętności intelektualnych i praktycznych zawartych
w wymaganiach programowych,
b) nie rozwiązał zadań teoretycznych i praktycznych, nawet o niewielkim stopniu
trudności,
c) naruszył obowiązujące zasady etyki ogólnej i zawodowej.
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Egzamin dyplomowy i jego przebieg na kierunku Fizjoterapia

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

§7
Egzamin dyplomowy na kierunku Fizjoterapia składa się z trzech etapów:
1) egzaminu teoretycznego,
2) egzaminu praktycznego,
3) obrony pracy licencjackiej.
Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu jest uzyskanie pozytywnej
oceny z etapów wcześniejszych.
Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę z przedmiotów:
1) fizykoterapia,
2) kinezyterapia,
3) terapia manualna,
4) gimnastyka korekcyjna,
5) podstawy fizjoterapii klinicznej,
6) fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu,
7) fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej na terenie PWSZ
w Pile i obejmuje odpowiedź na wylosowany przez studenta zestaw 3 pytań.
By uzyskać ocenę pozytywną student zobowiązany jest odpowiedzieć pozytywnie
co najmniej na 2 pytania.
Skala ocen z egzaminu teoretycznego:
1) niedostateczny
2) dostateczny
3) dostateczny plus
4) dobry
5) dobry plus
6) bardzo dobry
Egzamin praktyczny polega na wylosowaniu przez studenta jednego przypadku
klinicznego – symulacja róŜnorodnych dysfunkcji pacjenta. Na egzaminie wymagana
jest wiedza i umiejętność w zakresie oceny funkcjonalnej pacjenta, planowania
procesu rehabilitacyjnego oraz zastosowania praktycznego odpowiednich technik
postępowania fizjoterapeutycznego. Ponadto umiejętność zastosowania zabiegów w
zakresie fizykoterapii. Egzamin praktyczny przeprowadzony jest na terenie PWSZ z
wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i sprzętu fizjoterapeutycznego oraz
studenta – „pacjenta”, na którym zdający egzamin prezentuje swoje umiejętności.
Skala ocen z egzaminu praktycznego:
1) niedostateczny
2) dostateczny
3) dostateczny plus
4) dobry
5) dobry plus
6) bardzo dobry
W trakcie egzaminu dyplomowego student powinien wykazać się umiejętnościami
podstawowymi i kierunkowymi dla zawodu fizjoterapeuty.
Student jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.
Przedstawiciele komisji egzaminacyjnej oceniają wiedzę studenta, zwracając uwagę
na
umiejętność
oceny
funkcjonalnej,
kompleksowe
planowanie
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i wykonywanie odpowiednich technik fizjoterapeutycznych oraz zabiegów
fizykoterapeutycznych.
10. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie opanował wiedzy oraz
umiejętności praktycznych zawartych w wymaganiach programowych.
Egzamin dyplomowy i jego przebieg na kierunku Ratownictwo Medyczne
§8
1. Egzamin dyplomowy na kierunku Ratownictwo Medyczne składa się z trzech części:
1) teoretycznej,
2) praktycznej,
3) obrony pracy licencjackiej.
2. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu. Test zawierać będzie 100 pytań
opartych na materiale zawartym w wymienionych niŜej przedmiotach. Pytania
z dyscyplin klinicznych obejmować będą aspekty ratunkowe w przebiegu chorób
i zespołów chorobowych:
1) medyczne czynności ratunkowe,
2) medycyna ratunkowa,
3) pierwsza pomoc,
4) pierwsza pomoc kwalifikowana,
5) medycyna katastrof,
6) intensywna terapia,
7) traumatologia,
8) neurologia,
9) toksykologia,
10) chirurgia,
11) choroby wewnętrzne,
12) ginekologia i połoŜnictwo,
13) pediatria,
14) psychiatria,
15) medycyna sądowa,
16) anatomia,
17) biofizyka,
18) fizjologia i patofizjologia,
19) biochemia,
20) mikrobiologia,
21) psychologia,
22) etyka.
Skala punktów:
ilość punktów
ocena
0 – 69
niedostateczny
70 – 76
dostateczny
77 – 82
dostateczny plus
83 – 88
dobry
89 – 94
dobry plus
95 – 100
bardzo dobry
3. Egzamin praktyczny odbywa się w warunkach symulacji sytuacji ratunkowej,
wymagającej zastosowania medycznych czynności ratunkowych, będących
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w kompetencjach ratowników medycznych. Egzamin praktyczny przeprowadzony
będzie na terenie Uczelni z zastosowaniem posiadanych specjalistycznych fantomów.
4. Kryteria ogólne do oceny części praktycznej egzaminu dyplomowego:
kryterium

lp.
1
2
3
4

liczba
punktów
5
10
5
5
25

Planowanie i organizacja pracy
Postępowanie ratownicze
Postawa zawodowa
Dokumentacja
RAZEM
5. Ocena egzaminu:

Skala punktów:
ilość punktów
15 – poniŜej
16 – 17
18 – 19
20 – 21
22 – 23
24 – 25

ocena
niedostateczny
dostateczny
dostateczny plus
dobry
dobry plus
bardzo dobry

Ustalenie ostatecznego wyniku studiów
§9
1. Komisja egzaminacyjna po zakończeniu egzaminowania studentów ustala ostateczny
wynik studiów.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) ocena średnia za studia:
a) w stosunku do studentów rozliczanych w systemie zwykłym jest to średnia
arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń, o których mowa
w § 53 ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu Studiów PWSZ w Pile,
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu
studiów, łącznie z semestrami/latami powtarzanymi),
b) w stosunku do studentów rozliczanych według systemu ECTS jest to średnia
waŜona punktami ECTS wszystkich ocen uzyskanych w ciągu całego okresu
studiów,
2) ocena pracy dyplomowej (średnia ocen promotora i recenzenta),
3) ocena z egzaminu dyplomowego.
3. Ostateczny wynik studiów stanowi średnia z następujących ocen:
- waga 0,5,
1)
ocena średnia za studia
2)
ocena pracy dyplomowej
- waga 0,25,
3)
ocena z egzaminu dyplomowego
- waga 0,25.
4. Do ustalenia ostatecznej oceny pracy dyplomowej, oceny egzaminu teoretycznego,
praktycznego i dyplomowego stosuje się taką samą zasadę jak przy ustalaniu
ostatecznego wyniku studiów.
5. Ostateczny wynik studiów ustala się zgodnie z zasadą:
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1) do 3,40
- dostateczny (3),
2) powyŜej 3,40 do 3,75
- dostateczny plus (3,5)
3) powyŜej 3,75 do 4,25
- dobry (4),
4) powyŜej 4,25 do 4,50
- dobry plus (4,5),
5) powyŜej 4,50
- bardzo dobry (5).
6. W dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia wpisuje się ostateczny wynik
studiów.
7. W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu
dyplomowego, moŜe on egzamin powtórzyć. Powtórny egzamin nie moŜe odbyć się
wcześniej niŜ przed upływem jednego miesiąca i nie później niŜ po upływie dwóch
miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
Postanowienia uzupełniające

1.
2.

3.

4.

§ 10
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący komisji moŜe odwołać egzamin
dyplomowy nawet w dniu egzaminu.
W przypadku odwołania egzaminu dyplomowego następuje on w najbliŜszym
planowanym terminie, o którym powiadamia się studenta z wyprzedzeniem minimum
3 dniowym.
W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej z pracy
dyplomowej Dyrektor Instytutu lub jego zastępca moŜe po uprzedniej konsultacji z
promotorem pracy:
1) wybrać nowego recenzenta, którego ocena będzie oceną ostateczną,
2) skierować pracę do poprawki.
W przypadku otrzymania drugiej oceny niedostatecznej wystawionej przez recenzenta,
następuje postępowanie zgodnie z Regulaminem Studiów.
Postanowienia końcowe

§ 11
Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

prof. dr hab. Adam Marcinkowski
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