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PODSTAWA PRAWNA  

  

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.  (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573)  

2. Regulamin Studiów Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Kożluka w Warszawie 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  

  

1. Egzamin dyplomowy kończący studia odbywa się przed komisjami powołanymi przez 

Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed w skład, których wchodzą trzy osoby: 

przewodniczący, promotor i recenzent.  

2. Termin egzaminu dyplomowego ustala Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed. 

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca 

od daty złożenia pracy dyplomowej.  

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

a. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych 

w planie studiów,  

b. złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów,  

c. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.   

5. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według określonego wzoru 

(załącznik 13).  

6. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed wyznacza drugi termin 

egzaminu dyplomowego.  

7. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nie 

przystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin jako ostateczny.  

8. W przypadku nie złożenia egzaminu dyplomowego lub nie przystąpienia w drugim terminie, 

Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed składa wniosek do Rektora o skreślenie z 

listy studentów.  

9. Ostateczny wynik studiów na kierunku pielęgniarstwo określa suma uzyskana przez dodanie:  

a. 0,6 średniej z ocen w toku studiów,  

b. 0,2 oceny z pracy dyplomowej,  

c. 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego.  

 

10. Przy obliczaniu średniej, o której mowa w ust. 1, pkt 14 dzieli się sumę uzyskanych ocen 

uzyskanych ze wszystkich egzaminów i zaliczeń w toku studiów przez ogólną ich liczbę.  
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11. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą:  

a. 5,00 - 4,56  -  bardzo dobry  

b. 4,55 - 4,16  -  dobry plus  

c. 4,15 - 3,76  -  dobry  

d. 3,75 - 3,36  -  dostateczny plus  

e. do 3,35       -  dostateczny   

  

II. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE  

A. Praca dyplomowa   

1. Praca dyplomowa jest pracą:   

1) wykonaną przez studenta samodzielnie, pod kierunkiem promotora;  

2) podlegającą ocenie promotora oraz recenzenta;  

3) tematycznie związaną z kierunkiem kształcenia studenta.  

2. Temat pracy dyplomowej  powinien być  ustalony wspólnie przez promotora i studenta przy 

czym pod uwagę powinny być brane zainteresowania studenta.    

3. Tematy prac dyplomowych oraz ich zmiany wymagają zatwierdzenia przez Prorektora ds. 

dydaktycznych i rozwoju WUMed, który może zasięgnąć porady Koordynatora kierunku 

Studiów lub specjalisty z konkretnej dziedziny, po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Jakości 

Kształcenia, przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.  

4. Dziekanat prowadzi ewidencję  wykaz promotorów i recenzentów oraz tematów prac 

dyplomowych.  

5. Pracę dyplomową student realizuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego 

co najmniej tytuł naukowy doktora.  

6. Praca dyplomowa powinna być pracą badawczą. Dopuszcza się także przygotowanie pracy 

metodą monograficzną, wymagającą od autora wyczerpującego, oryginalnego i twórczego 

opracowania danego zagadnienia. Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych 

efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z 

uwzględnieniem  kierunku studiów związanym z danym obszarem kształcenia.  

7. Opracowanie pracy dyplomowej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w „Przewodniku 

do opracowania pracy magisterskiej” .  

8. Praca powinna być wolna od jakichkolwiek znamion plagiatu. Plagiat jest  naruszeniem 

własności intelektualnej innej osoby w zakresie  nauki i innych dziedzin, polega na 

bezpośrednim stosowaniu cudzych sformułowań jako własnych bez  podania nazwy źródła, z 

którego pochodzą. Sprawdzenie pisemnych prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego.(Załącznik 17 i 18). 

9. Student w pracy dyplomowej powinien:  

− określić cel pracy,  

− sformułować problemy i hipotezy badawcze,  

− opisać metodologię rozwiązania problemu,  
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− zaprezentować wyniki badań własnych,  

− przedstawić omówienie wyników i dyskusję,  

− przedstawić wnioski wynikające z analiz teoretycznych i badań empirycznych.  

10. Student powinien wykazać się:  

− umiejętnością prowadzenia logicznego wywodu (hipotezy, argumentacja, wnioski);  

− umiejętnością komponowania struktury pracy (przemyślany podział na rozdziały);  

− znajomością literatury przedmiotu oraz samodzielnością w wyszukiwaniu źródeł 

informacji;  

− umiejętnością poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem. W tym zakresie ocenie 

podlegają: komunikatywność, poprawność interpunkcyjna, ortograficzna oraz poprawność 

stylistyczna.  

11. Wybrany temat pracy dyplomowej student powinien zrealizować w sposób oryginalny, ale w 

ramach istniejącej metodologii lub wzorca opracowania naukowego.  

12. Wzór pisma do Dyrekcji placówki w sprawie zbierania danych przez studenta do pracy 

dyplomowej znajduje się w załączniku nr 16.  

13. Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej zgodnie z ustalonym tematem. 

Wzór druku strony tytułowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Ostatnią 

stronę pracy dyplomowej stanowi jej streszczenie zgodnie z załącznikiem nr 6  do niniejszego 

regulaminu.  

14. Praca dyplomowa podlega ocenie przez promotora i recenzenta w zakresie:  

a. zgodności treści z tematem pracy;  

b. precyzyjności i jasności sformułowania problemu badawczego;  

c. logiki wywodu: formułowanie hipotez, dobór argumentacji, trafność wniosków;  

d. poprawności i sprawności kompozycyjnej: układ treści, rozczłonkowanie pracy (załącznik 

nr 2 i 3).  

15. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie Uczelni , co najmniej na 

dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.  

16. Student składa pracę dyplomową w dwóch oprawionych egzemplarzach jednostronnie 

drukowanych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji promotora z umieszczonym na stronach 

tytułowych odręcznym zapisem „pracę przyjmuję” wraz z datą i podpisem.   

17. Wraz z drukowanymi egzemplarzami pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji  

elektronicznej w wersji  źródłowej w edytorze tekstu Microsoft Word 2000 i nowszym lub w 

każdym możliwym do odtworzenia edytorze tekstu (jeden egzemplarz). Płyta CD powinna 

być podpisana (wzór opisu płyty CD – załącznik nr 7) i tożsama z wersją papierową pracy, 

umieszczona w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony okładki na końcu pracy.   

18. Spakowane pliki muszą mieć rozszerzenie doc, docx, odt, rtf.  

19. Jeśli student wyraża zgodę na udostępnienie pracy w Bibliotece Uczelnianej WUMed, składa 

ją w formie elektronicznej na nośniku danych Wzór  oświadczenia o wyrażeniu zgody przez 
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studenta na udostępnianie jego pracy dyplomowej w Bibliotece WUMed stanowi załącznik nr 

5 do niniejszego regulaminu.  

20. Do pracy dyplomowej student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Wzór 

oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego regulaminu.   

21. Do składanej  pracy dyplomowej student zobowiązany jest dołączyć:  

 −  fotografie o wymiarach 45mm x 65 mm – 5 szt.;  

 −  pokwitowanie o dokonaniu opłaty za dyplom;  

−  inne dokumenty świadczące o jego aktualnej sytuacji prawnej np. o zmianie miejsca 

zamieszkania, zmianie nazwiska itp.  

22. Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta.   

23. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 

tytuł naukowy doktora. 

24. Promotor i recenzent sporządzają pisemne recenzje wraz z oceną pracy dyplomowej według 

kryteriów – załącznik nr 8 i składają je w Sekretariacie Instytutu najpóźniej na 5 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Wzór druku oceny/recenzji pracy 

dyplomowej stanowi załącznik nr 14 do niniejszego regulaminu.  

25. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami przed egzaminem dyplomowym.  

26. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta (według załącznika nr 

15)  Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed powołuje dodatkowego recenzenta. Po 

dokonaniu oceny pracy przez dodatkowego recenzenta Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję 

o dopuszczeniu lub nie studenta do egzaminu dyplomowego. W przypadku różnicy w ocenie 

pracy dyplomowej ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący komisji prowadzącej 

egzamin dyplomowy.  

27. Biblioteka Uczelniana  prowadzi  bazę  archiwizowanych prac dyplomowych.  

 

B. Egzamin dyplomowy  

  

1. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym weryfikację 

osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.  W związku z czym celem 

egzaminu dyplomowego jest ocena poziomu przygotowania absolwenta do samodzielnej 

praktyki zawodowej w oparciu o efekty uczenia się określone w standardach uczenia się dla 

kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia.  

2. Zagadnienia (pytania) na egzamin dyplomowy są przygotowywane przez Promotorów, a 

zatwierdzane przez Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed przed końcem semestru 

poprzedzającego semestr kończący studia i zostają umieszczone w zamkniętej, 

opieczętowanej kopercie złożonej w szafie pancernej w Dziekanacie Uczelni. Koperta z 

pytaniami zostanie pobrana przez przewodniczącego Komisji z Sekretariatu w dniu egzaminu.   
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3. Na początku ostatniego semestru studiów wykaz zagadnień na egzamin przekazywany jest do 

wiadomości studentów.  

4. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed i 

powinien odbyć się on w terminie, który nie przekracza jednego miesiąca od daty złożenia 

pracy dyplomowej.  

5. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju 

WUMed w skład, której wchodzą trzy osoby:  

⁻ przewodniczący (Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed lub wyznaczony przez 

Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed pracownik naukowy Uczelni),  

⁻ promotor,  

⁻ recenzent.  

6. Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych.  

7. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i polega na wykazaniu się przez studenta 

wiedzą z zakresu tematyki pracy dyplomowej oraz pozwala na weryfikację osiągniętych 

efektów uczenia się objętych programem studiów.  

8. Podczas prezentacji pracy dyplomowej student powinien wykazać się umiejętnościami w 

zakresie:  

⁻ analizowania i selekcjonowania informacji,  

⁻ wnioskowania,  

⁻ podejmowania decyzji,  

⁻ swobodnego posługiwania się terminologią naukową, medyczną i metodologiczną,  

⁻ wyrażania własnych opinii w kontekście dotychczasowych opublikowanych i własnych 

wyników badań naukowych.  

9. Egzamin dyplomowy przebiega w następującej kolejności:  

⁻ przedstawienie założeń i wniosków z pracy dyplomowej przez studenta, który powinien 

wykazać się umiejętnościami w zakresie:  

⁻ analizowania i selekcjonowania informacji,  

⁻ wnioskowania,  

⁻ podejmowania decyzji,  

⁻ swobodnego posługiwania się terminologią naukową, medyczną i metodologiczną,  

⁻ wyrażania własnych opinii w kontekście dotychczasowych opublikowanych i własnych 

wyników badań (kryteria - załącznik 9),  

⁻ udzielenie odpowiedzi przez studenta na  pytania członków Komisji dotyczące 

problematyki pracy dyplomowej (kryteria - załącznik 10),  

⁻ udzielenie odpowiedzi przez studenta na wylosowane pytanie pozwalające na 

weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów drugiego 

stopnia (kryteria – załącznik 11),  

⁻ ustalenie wyniku egzaminu przez Komisję,  

⁻ poinformowanie studenta o wyniku egzaminu,  
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⁻ wypełnienie dokumentacji z przebiegu egzaminu przez Komisję.  

10. Komisja dokonuje oceny egzaminu w oparciu o przyjęte kryteria, z którymi student został 

wcześniej zapoznany.  

 

III. DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU EGZAMINU  

  
a. Kryteria oceny pracy dyplomowej (załącznik 8).  

b. Kryteria oceny prezentacji pracy dyplomowej przez studenta (załącznik 9).  

c. Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania Komisji związane z problematyką pracy 

dyplomowej oraz pozwalające na weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych 

programem studiów drugiego stopnia (załącznik 10,11,12).  

d. Protokół indywidualny egzaminu dyplomowego.  

e. Praca dyplomowa przygotowana przez studenta.  

  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu dyplomowania rozstrzyga Rektor WUMed..  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy zawarte w 

Regulaminie Studiów WUMed.  
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Załącznik nr 1 

  

WARSZAWSKA UCZELNIA MEDYCZNA im. T. Koźluka w Warszawie (18) 

  

 

Kierunek ……………………………………..  

(14) 

  

  

  

Imię i nazwisko (16)  

  

TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ (18) w j. polskim 

TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ (14) w j. angielskim 

 

  

  

  

  

                                                  Praca magisterska  

                                                  napisana pod kierunkiem (14)  

                                                              ……………………………...................................  

  

  

  

Nr albumu: ………… (14) 

                                                                

  

  

  

WARSZAWA  20………(14)  
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Załącznik nr 2  
(dotyczy pracy badawczej)  

  

  

SPIS TREŚCI  

Strony  

Wstęp...............................................................................................................................  

Rozdział I. Podstawy teoretyczne przedmiotu 

badań..............................................................  

Rozdział II. Podstawy metodologiczne i metodyka pracy .....................................................  

2.1. Cel badań………………………………………………………………………..…..  

2.2. Problemy i hipotezy badawcze......................................................................................  

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze........................................................................  

2.4. Przebieg badań..............................................................................................................  

2.5. Charakterystyka badanej grupy.....................................................................................  

2.6. Metody statystyczne......................................................................................................  

Rozdział III. Wyniki badań własnych ..........................................................................  

Rozdział IV. Omówienie wyników i dyskusja.............................................................  

Wnioski............................................................................................................................  

Bibliografia......................................................................................................................  

Spis tabel……........................................................................................................   

Spis rycin...............................................................................................................   

Aneks...............................................................................................................................  

Streszczenie …………………………………................................................................   

Summary ………………………………………………………………. 

Oświadczenie……………………......................................................................................................  
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Załącznik nr 3 

(dotyczy monografii)  

  

  

SPIS TREŚCI                                           Strony  

  

Wstęp...............................................................................................................................  

Rozdział I. Podstawy teoretyczne przedmiotu badań................................................ 

Rozdział II. Podstawy metodologiczne i metodyka pracy ..........................................  

2.1. Cele i przedmiot badań...........................................................................................  

2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze....................................................................  

2.3. Przebieg badań...........................................................................................................  

Rozdział III. Charakterystyka badanej jednostki (populacji, struktury, procesu) ..... 

Rozdział IV. Podsumowanie i wnioski .........................................................................  

Bibliografia.....................................................................................................................  

Spis tabel..........................................................................................................................   

Spis rycin.......................................................................................................................   

Aneks................................................................................................................................  

Streszczenie ……………………………......................................................................  

Summary ……………………………………………………………………………… 

Oświadczenie……………………....................................................................................................  
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Załącznik nr 4 – oświadczenie  

  

Warszawa, dn.  ..............................  

Imię i nazwisko  .....................................................  

Kierunek  ...............................................................  

System i poziom studiów ……………………….  

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

 Świadomy(-a)  odpowiedzialności  prawnej  oświadczam,  że  złożona  praca  

licencjacka/inżynierska/magisterska* 

pt.……………………...................................................................................  

…………………………………………………………………...................................................  

…...................................................................................................................................................  

- została napisana przeze mnie samodzielnie,  

- zawiera te same treści w wersji papierowej i elektronicznej.  

Jednocześnie oświadczam, że w/w praca:  

- nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 2339 ) oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem(-am) w sposób 

niedozwolony,  

- nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem 

dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.  

  

  

….......................................................  

podpis studenta  

  

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5 – oświadczenie 

  

………………………………………………………….   

(imię i nazwisko studenta)  

………………………………………………………….   

(nr albumu)  

……………………………………………………….   

(kierunek)  

…………………………………………………………  

(system i poziom studiów)   

  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie w wersji elektronicznej mojej pracy 

magisterskiej pt:  

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

napisanej pod kierunkiem ............................................................................................................  

w Bibliotece Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka w Warszawie  

  

  

…………………………………………………  

/podpis studenta/  

  

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 - streszczenie  

   

STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ   

  

Nazwa Uczelni ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…….  

Nazwisko i imię studenta: ………………………………………………………………..……..  

Rodzaj pracy dyplomowej: magisterska  

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………..  

Nazwisko i imię, tytuł / stopień naukowy promotora: …………………………………………..  

Miejscowość i rok napisania pracy: ………………………………………………………….....  

Słowa kluczowe (minimum pięć): ………………………………………………………….......  

Tekst streszczenia:   

……………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

………..…………………………  

/podpis studenta/  

 



  

14 
 

 

Załącznik nr 7 

Wzór opisu płyty CD z nagraniem pracy studenta    

  

Warszawska Uczelnia Medyczna im. T.Koźluka w Warszawie 

Kierunek  PIELĘGNIARSTWO 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

NR  ALBUMU 
 

 
TEMAT PRACY 

 

 
Praca magisterska napisana pod kierunkiem 

……………………………................................... 

 

 
Praca magisterska napisana jest w formacie MS WORD lub nowszym  lub w każdym innym możliwym do odtworzenia 

edytorze tekstu 
Praca magisterska zamieszczona na płycie CD  jest zgodna z wydrukowaną wersją pracy 

 

                                                                                                       

……………………………………………  
                                                                                                                       Podpis studenta   

 

WARSZAWA  20……  
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Załącznik nr 8 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia  

  

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ (recenzja promotora/recenzenta)  

  

Lp.  Kryterium  Treść  Punktacja  

1.  

Zgodność treści z 

celem i tematem 

pracy  

Treści w pełni wiążą się z celami i tematem.  3  

Treści w większości wiążą się z teoretycznymi założeniami.  2  

Treści tylko częściowo mają związek z założeniami teoretycznymi.  
1  

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy.  0  

2.  

Trafność wyboru 

materiałów 

źródłowych  

Doskonały dobór materiałów źródłowych.  3  

Właściwy dobór źródeł. Poprawne odwoływanie się do literatury.  2  

Powierzchowne i niepełne wykorzystanie dostępnej literatury.  1  

Niewłaściwy dobór literatury i niewystarczające wykorzystanie 

dostępnych opracowań.  0  

3.  

Poprawna 

terminologia 

naukowa i 

zawodowa  

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 

Poprawny styl i język.  3  

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka.  2  

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej.  1  

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych i naukowych. 

Liczne błędy stylistyczne.  0  

4.  

Szata graficzna i 

kompozycja  

pracy  

Przejrzysta i bardzo staranna szata graficzna. Praca posiada właściwą 

konstrukcję i proporcje.  3  

Staranna szata graficzna. Niewielkie usterki w zakresie proporcji i 

konstrukcji.  2  

Poprawna szata graficzna z niewielkimi usterkami. Proporcje pracy 

właściwe.  1  

Niewłaściwa konstrukcja i układ pracy. Niestaranna szata graficzna.  
0  

5.  

Dojrzałość 

prezentacji 

opracowanego 

materiału  

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie treści pracy z celami, 

tematem oraz aktualną wiedzą. Doskonała umiejętność 

argumentowania i wnioskowania.  
3  

Dobra umiejętność prezentacji opracowania. Poprawne formułowanie 

wniosków.  2  

Niepełne uzasadnienie wybranego tematu i doboru treści. Słaba 

umiejętność wiązania zaprezentowanych treści. Mała umiejętność 

wnioskowania.  
1  

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 

zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania.  0  

  Liczba punktów    
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Punktacja  

15 - 14 punków  bardzo dobry  

13 punktów  dobry plus  

12 - 11 punktów  dobry  

10 punktów  dostateczny plus  

9 - 8 punktów  dostateczny  

7 punktów i poniżej  niedostateczny  
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Załącznik nr 9 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia  

  

  

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ STUDENTA 

  

  

Lp.  

  
Kryterium  Treść  Punktacja  

1.  

Zgodność prezentacji 

pracy z celem i tematem 

pracy  

Treści w pełni wiążą się z celami i tematem.  3  

Treści w większości wiążą się z celami i tematem.  2  

Treści tylko częściowo mają związek celami i tematem.  1  

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy.  0  

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy.  0  

2.  

Poprawna  

terminologia naukowa i 

zawodowa  

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i 

naukową. Poprawny styl i język.  3  

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka.  2  

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej.  1  

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych i 

naukowych. Liczne błędy.  0  

3.  
Dojrzałość prezentacji 

pracy   

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie treści pracy z 

celami, tematem oraz aktualną wiedzą. Doskonała 

umiejętność argumentowania i wnioskowania.  
3  

Dobra umiejętność prezentacji opracowania. Poprawne 

formułowanie wniosków.  2  

Niepełne uzasadnienie wybranego tematu i doboru treści. Słaba 

umiejętność wiązania zaprezentowanych treści. Mała 

umiejętność wnioskowania.  
1  

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 

zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania.  0  

  

  

 

Liczba punktów    

  

Punktacja  

9 punków   bardzo dobry  

8 punktów  dobry plus  

7 punktów  dobry  

6 punktów  dostateczny plus  

5 punktów  dostateczny  

4 punkty i poniżej  niedostateczny  
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Załącznik nr 10 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia  

  

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI STUDENTA NA PYTANIA KOMISJI ZWIĄZANE 

Z PROBLEMATYKĄ PRACY DYPLOMOWEJ 

  

Lp.  

  
Kryterium  Treść  Punktacja  

1.  

Zgodność 

odpowiedzi z 

problematyką  

pracy dyplomowej  

  

Treści w pełni wiążą się z problematyką pracy dyplomowej  3  

Treści w większości wiążą się z problematyką pracy dyplomowej  
2  

Treści tylko częściowo mają związek z problematyką pracy 

dyplomowej  1  

Treści są niezgodne z problematyką pracy dyplomowej  0  

Treści są niezgodne z problematyką pracy dyplomowej  0  

2.  

Poprawna 

terminologia 

naukowa i 

zawodowa  

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 

Poprawny styl i język.  3  

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka.  2  

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej.  1  

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych i 

naukowych. Liczne błędy.  0  

3.  

Dojrzałość prezentacji 

- odpowiedzi na 

pytania  

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie prezentowanych treści 

z aktualnym stanem wiedzy na określony temat.  

Doskonała umiejętność argumentowania i wnioskowania.  
3  

Dobra umiejętność prezentacji. Poprawne formułowanie wniosków.  
2  

Niepełne uzasadnienie odpowiedzi. Słaba umiejętność wiązania 

zaprezentowanych treści. Mała umiejętność wnioskowania.  1  

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 

zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania.  0  

  

   

Liczba punktów    

 
Punktacja   

9 punków   bardzo dobry  

8 punktów  dobry plus  

7 punktów  dobry  

6 punktów  dostateczny plus  

5 punktów  dostateczny  

4 punkty i poniżej  niedostateczny  
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Załącznik nr 11 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI STUDENTA NA PYTANIA KOMISJI POZWALAJĄCE NA 
WERYFIKACJĘ OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW 

DRUGIEGO STOPNIA 

Lp.  

Kryterium  

Skala 

punktowa  Samoocena studenta  
 

Uzyskana liczba punktów  

Pytanie  

1  

Pytanie 

2  

Pytanie 

3  

Pytanie  

1  

Pytanie 

2  

Pytanie 

3  

1.  Udzielanie poprawnej,  

wyczerpującej odpowiedzi  

  

  

0 - 3              

2.  Trafność rozpoznania  

problemów  

wynikających z  zadania  

0 - 3              

3.  Uwzględnienie aktualnej 

wiedzy z zakresu nauk  o 
zdrowiu,  nauk  

medycznych, społecznych i 

humanistycznych  

0 - 3              

4.  Umiejętność łączenia  

wiedzy z różnych dziedzin  

  

  

0 - 3              

5.  Poprawność wykorzystania  

terminologii zawodowej  

  

  

0 - 3              

6.  Samodzielność i 

kreatywność w 

proponowaniu  rozwiązań 

zadania  

0 - 3              

Suma punktów   
  

             

Ocena  
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Ocena i punktacja:  
  

Bardzo dobry (5,0)  – 18 –17 pkt  

Dobry plus (4,5)      –16 - 15 pkt  

Dobry (4,0)              – 14 pkt  

Dostateczny plus (3,5) – 13 - 12 pkt  

Dostateczny (3,0)   – 11 pkt  

Niedostateczny (2,0) -  10 pkt i poniżej  

  

 

 

 

Punktacja - interpretacja:  
  

3 pkt. – Student dysponuje pełną wiedzą i 

umiejętnościami przewidzianymi w programie studiów 

w zakresie treści dopełniających, samodzielnie 

rozwiązuje problemy i formułuje wnioski, potrafi 

prawidłowo argumentować i dowodzić swoich racji; 2 

pkt. – Student posiada wiedzę i umiejętności w 

zakresie treści rozszerzających pozwalające na 

zrozumienie zagadnień objętych programem studiów;  

prawidłowo choć w sposób nieusystematyzowany 

prezentuje zdobytą wiedze i umiejętności, dostrzega 

błędy popełniane przy rozwiązywaniu określonego 

zadania;  

1 pkt. – Student posiada niepełną podstawową wiedzę i 

umiejętności związane z programem studiów,  

ma duże trudności z powiązaniem  zdobytych 

informacji z umiejętnościami;  

0 pkt. – Student nie opanował podstawowej wiedzy i 

umiejętności związanych z programem studiów,  

nie potrafi wykorzystać zdobytych podstawowych 

informacji, powiązać wiedzę z umiejętnościami.  
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Załącznik nr 12 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia  

Wzór arkusza zadań/pytań Komisji pozwalających na weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych 

programem studiów drugiego stopnia 

Opis przypadku i pytania problemowe na egzamin dyplomowy w 

dniu…………………………………. w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo nabór ………… 

Zestaw nr ………..  
Kierunkowe 

efekty  
kształcenia  

- symbol  

Opis przypadku  
Pytania 

problemowe  
 

Odpowiedzi 

studenta  
Ocena  

K_B_W13.    60-letni pacjent zgłosił się do 

oddziału chorób płuc z powodu 

podwyższonej temperatury ciała, 

utraty łaknienia, ubytku masy ciała 

oraz z coraz częstszymi nocnymi  

potami.  Żona pacjenta twierdzi, że 

od kilku dni mąż odpluwa 

plwocinę  z krwią.  
U pacjenta występuje duszność 

spoczynkowa; męczy się podczas 

wykonywania czynności dnia 

codziennego. Z wywiadu wynika, 

że pacjent pali  40 papierosów 

dziennie i nie chce zrezygnować z 

nałogu. W związku z wykonywaną 

pracą jest także  narażony na silny 

stres.  
Nastrój chorego obniżony; martwi 
się o dalsze rokowanie i pobyt w 

szpitalu.  
Parametry:. RR 139/89mmHg,, 

temp. 36,6℃, oddechy: 30/ minutę  

Pytanie nr 1  
  
Wymień  sześć 

głównych 

problemów 

pielęgnacyjnych  
Jaki stan kliniczny 
mogą sugerować 
objawy?  
  

Odpowiedź nr 1  
  
  
  
  
Wypełnia student  
  
  
   

  

…  

Pytanie nr 2  
  
Jakie  interwencje 

zastosujesz wobec 

opisywanego 

pacjenta  

Odpowiedź nr 2  
  
Wypełnia student  
  
  
  

   

  

Pytanie nr 3  
Jakich  wskazówek  

poszpitalnych 

udzielisz pacjentowi 

w ramach porady 

pielęgniarskiej?   

Odpowiedź nr 3  
  
Wypełnia student  
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Opis przypadku i pytania problemowe na egzamin 

dyplomowy w dniu………………………………….  

w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo nabór …………  

  

Zestaw nr ………..  
Kierunkowe 

efekty  
kształcenia  

- symbol  

Opis przypadku  Pytania problemowe  
Klucz dla egzaminatora dotyczący 

odpowiedzi studenta na pytania  

    Pytanie nr 1  
  
  
  

  

Pytanie nr 2  
  
  
  

  

Pytanie nr 3  
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 Załącznik 13 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  
na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia   

pieczęć adresowa Uczelni  

  

Protokół egzaminu dyplomowego  

  
                                                             z  dnia………….…………………  

  

Pan/Pani……………………………………………….………….imię ojca………………………………………..  

data urodzenia……………………………………………………nr albumu…………………………….………… 

kierunek…………………………………………………………...…………………………………………………  

  

zdawał/a egzamin dyplomowy magisterski w dniu…………………………………………………………… 

przed komisją w składzie:  
Przewodniczący: …………………………………………………..  

Promotor : …………………………………………………………  

Recenzent: ………………………………………………………...  
Tytuł pracy dyplomowej: …………………………………………………………………………………………...  

  
Zadane pytania                                                                                                      Ocena odpowiedzi  

……………………………………………………..…………….………   ………………..……………………….  
……………………………………………………..…………….………   ………………..……………………….  
……………………………………………………..…………….………   ………………..……………………….  
……………………………………………………..…………….………   ………………..……………………….  
……………………………………………………..…………….………   ………………..……………………….  
……………………………………………………..…………….………   ………………..……………………….  

  

Komisja jednogłośnie / większością głosów* uznała, że złożył/a  /nie złożył/a Pan/Pani egzamin dyplomowy  z  wynikiem 

………………………….……………………………….  
 Biorąc pod uwagę:  

1. średnią ocen z przebiegu studiów**              ….………x  0,6    =  ………………….  
2. ocenę z pracy dyplomowej      ….……..x  0,2  =  ………………….  
3. ocenę z egzaminu dyplomowego     …………x  0,2  =  ………………….  

  
                                                                                             Suma**  ..………………….  

  

Komisja egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł magistra pielęgniarstwa  

  

Ocena słowna wpisana do dyplomu……………………………………………………………………, 

 

  

Podpis członków komisji                                                                 Podpis przewodniczącego komisji   

  

Promotor………………………………….....         …………………………………..  

  

Recenzent……………………………………  

  
*niepotrzebne skreślić  

** dwa miejsca po przecinku  
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Załącznik 14 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia   

 

Warszawa, dnia………………………….  

…………………………….  

/pieczęć  Uczelni/                                                              Pan/i  

……………………………………………  

    

Uprzejmie proszę  o ocenę załączonej pracy magisterskiej studenta  

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… numer albumu………………...  

Kierunek…………………………………………………………………………………………………..................  

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Promotor…………………………………………………………………………………………………………….  

Egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu……………………………….  

  

         Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju  

  

                                                                                                 …………………………...……………….  

                                                                                                                           podpis  

  

 Ocena / Recenzja pracy dyplomowej  

  

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule....................................................................  

……………………………………………………………………………………………………..……...  

2. Ocena układu pracy: struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.   

……………………………………………………………………………………………….…..………… 

……………………………………………………………………………………..….……………………  

3. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):  

……………………………………………………………………………………………………..……..  

…………………………………………………………………………………………………...…………  

4. Merytoryczna ocena pracy dyplomowej  

……………………………………………..……………………………………………………...............  

…………………………………………………………………………………………………...…………  

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu: ……………...…………………..………..  

…………………………………………………………………………………………………...…………...... 

………………………………………………………………………………………………………………….  

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł  literatury ……………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………....  
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7. Sposoby wykorzystania pracy (publikacje, szkolenia, udostępnienie instytucjom itp.)  

…………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………...………………………  

8. Ostateczna ocena pracy…………………………………………………………………………  

  

  

…………………………                                                                                 ……….…………………………  

 Data                  Podpis   
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Załącznik 15 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia   

PROTOKÓŁ RECENZJI  

oceny jakości pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym  

Kierunek Studiów   

Autor pracy    

Tytuł pracy    

Rodzaj pracy  □ licencjacka                □ inżynierska                □ magisterska  

Imię i nazwisko oceniającego    

  

I. Ocena koncepcji pracy  

  

  

L.p.  
Temat  Tak  Nie  

1.  Zgodność treści z tytułem pracy dyplomowej      

2.  Poprawność sformułowania celu      

3.  Trafność doboru metod, zastosowanych rozwiązań      

  

II. Ocena doboru i źródeł informacji - zgodność z następującymi kryteriami:  

  

  

L.p.  
Temat  Tak  Nie  

1.  Aktualność wykorzystanej literatury      

2.  Zakres i różnorodność wykorzystanej literatury      

  

III. Ocena redakcji pracy - zgodność z następującymi kryteriami:  

  

  

L.p.  
Temat  Tak  Nie  

1.  Poprawność układu i struktury pracy dyplomowej      

2.  Poprawność językowa      

3.  Poprawność układu piśmiennictwa i opisu bibliograficznego      
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IV. Uzasadnienie niedostatecznej oceny pracy  

  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

  

 ......................................................            ......................................................  

 Data                       Podpis oceniającego  
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Załącznik 16 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia   

 

Wzór pismo w sprawie zbierania danych przez studenta do pracy dyplomowej 

 pieczęć Uczelni                                                                                   dnia................... 

  

..............................................................   
(dane Dyrektora Podmiotu Leczniczego   

  

..........................................................................   
(pełna nazwa Jednostki)   

  

………………………………………………………..  
Adres  

  

Zaświadcza, że Pan/Pani.................................................................nr albumu ....................... 

student(ka) ............. roku kierunku pielęgniarstwo Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka w 

Warszawie, przygotowuje pracę dyplomową, której wstępny tytuł brzmi:   

.............................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………….   

Celem badania jest………………………………………………………………………………  

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i 

udostępnienie danych niezbędnych do opracowania pracy dyplomowej. Badania mają charakter 

dobrowolny, bezpłatny a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.   

Uzyskane informacje będą podlegać rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych.   

................................................................................. …………………………..  imię i 

nazwisko promotora pracy (czytelny podpis) pieczęć   

  

…………………………………………………………………………………..  

podpis i pieczęć Prorektora ds. Studenckich   

Załącznik  

- krótka charakterystyka grupy badanej i metody badania i jego przebiegu  

- narzędzie planowane do zbierania danych np. kwestionariusz ankiety  
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Załącznik 17 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia   

  

DECYZJA PROMOTORA  

O DOPUSZCZENIU PRACY DYPLOMOWEJ  

DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

  

Autor:   

...................................................................................................................................................................... 

Tytuł pracy:  

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Promotor:    

...............................................................................................................................................................  

Rodzaj pracy:  

□ praca licencjacka     □ praca inżynierska     □ praca magisterska  

Ocena raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wskazuje, że nie zostały przekroczone dopuszczalne 

współczynniki podobieństwa, wobec czego stwierdza się, że praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń i 

zostaje dopuszczona do obrony.  

  

 .........................................................................  .........................................................................  

 (miejscowość, data)  (czytelny podpis promotora pracy dyplomowej)  
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Załącznik 18 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia    

DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DYPLOMOWEJ DO EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO POMIMO PRZEKROCZENIA PROCENTOWEGO ROZMIARU 

PODOBIEŃSTWA  

  

Autor: ..................................................................................................................................................  

  

Tytuł pracy:  

.................................................................................................................................................................  

  

..................................................................................................................................................................  

  

Promotor:    

..................................................................................................................................................................  

   

Rodzaj pracy:  

□ praca licencjacka     □ praca inżynierska     □ praca magisterska  

  

Po zapoznaniu się z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego:  

□ wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu. W związku z powyższym uznaję pracę za 

samodzielną i dopuszczam ją do obrony.  

□ wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi wątpliwości, co do jej 

merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności jej autora. W związku z powyższym, praca powinna zostać 

ponownie zredagowana pod kątem ograniczenia zapożyczeń.  

□ wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku z powyższym nie dopuszczam 

pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do wydziałowej komisji powołanej przez Dyrektora Instytutu w celu poddania 

pracy dodatkowej ocenie, czy praca dyplomowa rzeczywiście zwiera przesłanki popełnienia plagiatu. Jeżeli w wyniku 

oceny komisji wynika, że praca jest plagiatem, wobec autora, w terminie 14 dni od przekazania informacji rektor 

wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek promotora w trybie ustalonym w art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przez przepisy szczegółowe.  

□ w pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń. 

W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu 

rozpatrzenia sprawy w trybie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

przez przepisy szczegółowe.  

  

Uzasadnienie:  
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

    

 .........................................................................  .........................................................................  
 (miejscowość, data)  (czytelny podpis promotora pracy dyplomowej)  
  

  


