ZARZĄDZENIE NR 12/13
REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Egzaminu Dyplomowego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz z § 21 ust. 4 Statutu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 5/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Egzaminu Dyplomowego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracę dyplomową student składa do sekretariatu instytutu w terminie zgodnym
z Regulaminem Studiów w 2 egzemplarzach w sztywnej lub zbindowanej oprawie
wraz z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy (wzór stanowi załącznik
nr 2). Do pracy dyplomowej należy dołączyć jej formę elektroniczną w formacie
ODT (Open Office Document), DOC i DOCX (Microsoft Word) lub PDF
(wyłącznie w wersji edytowalnej) dostarczonego na nośniku CD lub DVD, który
musi być w sposób trwały podpisany imieniem i nazwiskiem autora pracy
oraz numerem albumu studenta.
2. Praca dyplomowa poddawana jest procedurze antyplagiatowej obowiązującej
w Uczelni.
3. Po pozytywnym wyniku procedury antyplagiatowej 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. Do pracy dyplomowej składanej w sekretariacie Instytutu 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 bieżącej sytuacji prawnej lub ekonomicznej
np. zmiana nazwiska.”
2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego komisji, którym jest
Dyrektor Instytutu lub jego zastępca, a w uzasadnionych przypadkach osoba
zatrudniona na stanowisku profesora oraz promotora i recenzenta pracy
dyplomowej.”
3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„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 niżej przedmiotach. Pytania
z dyscyplin klinicznych obejmować będą aspekty ratunkowe w przebiegu chorób
i zespołów chorobowych:
1) medyczne czynności ratunkowe,
2) medycyna ratunkowa,
3) medycyna katastrof,
4) intensywna terapia,
5) traumatologia,
6) neurologia,
7) toksykologia,
8) choroby wewnętrzne,
9) ginekologia i położnictw,
10) pediatria,
11) psychiatria.
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
w kompetencjach ratowników medycznych. Egzamin praktyczny przeprowadzony
będzie na terenie Uczelni z zastosowaniem posiadanych specjalistycznych
fantomów. W przypadku wystąpienia błędu krytycznego egzamin praktyczny
zostaje przerwany, a student otrzymuje ocenę niedostateczną.
Błędy krytyczne:
1) Spowodowanie niebezpieczeństwa dla siebie lub zespołu ratownictwa
medycznego:
- brak rozeznania co do możliwości bezpiecznego wykonywania medycznych
czynności ratunkowych,
- ułożenie łopatek defibrylatora na podłodze,
- ustawianie energii wyładowania z łopatkami w ręku,
- trzymanie łopatek defibrylatora w ręku,
- brak lub nieprawidłowe rozładowanie defibrylatora w przypadku zmiany
rytmu na niedefibrylacyjny.
2) Brak lub nieprawidłowe rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3) Brak lub nieprawidłowe wdrożenie odpowiednich medycznych czynności
ratunkowych.
4) Brak lub nieprawidłowe wdrożenie farmakoterapii.
4. Skala ocen z egzaminu praktycznego:

1) niedostateczny
2) dostateczny
3) dostateczny plus
4) dobry
5) dobry plus
6) bardzo dobry”
4) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja egzaminacyjna po zakończeniu egzaminowania studentów ustala
ostateczny wynik studiów zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów.
2. Do ustalenia ostatecznej oceny pracy dyplomowej, oceny egzaminu
teoretycznego, praktycznego i dyplomowego stosuje się taką samą zasadę jak
przy ustalaniu ostatecznego wyniku studiów.
3. W dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia wpisuje się ostateczny
wynik studiów.
4. W przypadku otrzymania przez studenta oceny niedostatecznej z egzaminu
dyplomowego, może on egzamin powtórzyć. Powtórny egzamin nie może odbyć
się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie
dwóch miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
5) zmienia się treść załącznika nr 2 do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego
w brzmieniu załącznika do tekstu jednolitego Regulaminu Egzaminu
Dyplomowego.
§ 2. Wprowadza się w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia tekst jednolity
Regulaminu Egzaminu Dyplomowego wraz z załącznikami, uwzględniający zmiany,
o których mowa w zarządzeniu nr 12/11 Rektora PWSZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.
oraz w § 1 niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki i Studentów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile

prof. dr hab. Adam Marcinkowski

