Regulamin Egzaminu Dyplomowego studia pierwszego stopnia
na kierunku PIELĘGNIARSTWO

WARSZAWA 2022
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Studia na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia kończą się egzaminem
dyplomowym.
2. Celem egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia przygotowania studenta kierunku
– Pielęgniarstwo, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - do zawodu.
Przedmiotem oceny egzaminu dyplomowego jest poziom umiejętności teoretycznych
i praktycznych niezbędnych do realizowania funkcji zawodowych.
3. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa Warszawskiej Uczelni
Medycznej
zwany dalej „Regulaminem” określa zasady przeprowadzenia i
organizacji egzaminu dyplomowego.
4. Egzamin dyplomowy złożony jest z części praktycznej i teoretycznej oraz obrony
pracy dyplomowej licencjackiej.
5. Celem egzaminu dyplomowego jest weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się
objętych programem studiów niezbędnych do samodzielnego pełnienia funkcji
zawodowych.
6. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku końcowego jest pozytywna ocena z
każdej części egzaminu dyplomowego.
7. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Prorektora ds.
dydaktycznych i rozwoju, nie później jednak niż do 30 września danego roku
akademickiego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub studenta,
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju może ustalić inny termin egzaminu
dyplomowego.
8. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu dyplomowego, Prorektor ds.
dydaktycznych i rozwoju wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny.
9. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Prorektor ds.
dydaktycznych i rozwoju może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru/roku
studiów, wskazując do powtarzania określone przedmioty przewidziane programem
studiów.
10. W przypadku nie stawienia się studenta na egzamin dyplomowy (dotyczy każdej z
jego części) jest to równoznaczne z brakiem zaliczenia i otrzymaniem oceny
niedostatecznej z tej części egzaminu.
§2
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) uzyskanie przez studenta zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk
zawodowych przewidzianych programem studiów, zdanie egzaminów
określonych w planie kształcenia oraz uzyskanie obowiązującej liczby punktów
ECTS ,
b) pozytywna ocena pracy dyplomowej uzyskana od promotora i recenzenta pracy,
c) wprowadzenie pracy dyplomowej do Systemu AntyPlagiat i uzyskanie
pozytywnego wyniku weryfikacji.
d) złożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie.
2. Na uzasadniony wniosek studenta, zaopiniowany przez promotora, Prorektor ds.
dydaktycznych i rozwoju może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu złożenia pracy
dyplomowej.
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3. Student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem egzaminu dyplomowego
dostępnym na stronie WUMed.
§3
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Prorektora ds.
dydaktycznych i rozwoju.
2. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiada Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej powołany przez Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju.
3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:
a) udziela komisji instruktażu dotyczącego przebiegu egzaminu,
b) koordynuje przygotowanie części teoretycznej oraz zadań stanowiących część
praktyczną egzaminu,
c) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
d) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,
e) sporządza protokół z przebiegu egzaminu.
4. Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnej należy:
a) przygotowanie zadań egzaminacyjnych,
b) przygotowanie oddziałów szpitalnych na potrzebę egzaminu,
c) ocena wykonania zadań egzaminacyjnych oraz zasobu wiadomości i
umiejętności praktycznych zdającego,
d) prowadzenie dokumentacji egzaminu dyplomowego.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
§4
1. Do egzaminu dyplomowego części praktycznej, student może przystąpić po uzyskaniu
pozytywnego zaliczenia sześciu semestru studiów oraz zaliczeniu zajęć praktycznych i
praktyk zawodowych zgodnie z programem studiów.
2. Egzamin dyplomowy część praktyczna odbywa się w podmiotach leczniczych w
wyznaczonych oddziałach szpitalnych.
3. W części praktycznej egzaminu dyplomowego równolegle pracują komisje w
oddziałach internistycznym, chirurgicznym i pediatrycznym. Wszyscy członkowie
Komisji Egzaminacyjnej posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
4. Wyboru miejsca egzaminu dyplomowego – części praktycznej student dokonuje w
drodze losowania.
5. Losowanie podmiotu leczniczego i oddziału odbywa się zgodnie z odrębnym
regulaminem, co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu
praktycznego w obecności Komisji Egzaminacyjnej.
6. Wyniki losowania wpisuje się do protokołu losowania.
7. Losowanie przygotowują członkowie Komisji Egzaminacyjnej wskazani przez
Przewodniczącego Komisji. Karty do losowania powinny być oznaczone pieczątką
Uczelni. Na karcie do losowania powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa
i adres placówki, oddział, data egzaminu, godzina rozpoczęcia egzaminu.
8. Liczba przygotowanych kart do losowania powinna być większa od liczby
zdających, tak aby ostatni student losował spośród co najmniej 2. kart.
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§5
1. Student powinien zgłosić się na oddział w dniu egzaminu 15 minut przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu z wylosowaną kartą i dowodem
tożsamości lub legitymacją studencką oraz z aktualną książeczką zdrowia dla celów
sanitarno-epidemiologicznych oraz wymaganymi badaniami i szczepieniami zgodnie
z wymaganiami sanitarno epidemiologicznymi w umundurowaniu zgodnym z
regulaminem praktycznej nauki zawodu.
2. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 7:00 losowaniem zadania egzaminacyjnego typu
„próba pracy", w którym student ma podane informacje o pacjencie (numer sali, wiek,
rozpoznanie lekarskie chorego, inicjały) oraz instrukcje wykonania zadania
egzaminacyjnego. Do każdego zadania student ma załączony wzór
dokumentacji opieki oraz kryteria, które stanowią podstawę do obserwacji
i oceny jego pracy.
3. Przed rozpoczęciem egzaminu student powinien wyrazić wolę przystąpienia do
egzaminu.
4. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych placówki w której
odbywa się egzamin dyplomowy, przepisów BHP, profilaktyki HIV, WZW, COVID
19 i procedury poekspozycyjnej oraz odbycie instruktażu stanowiskowego.
5. Komisja Egzaminacyjna w przypadku braku możliwości realizacji zadania
egzaminacyjnego na wylosowanym oddziale ma prawo dokonać zmiany oddziału.
6. Zmiana oddziału powinna być wpisana do protokołu egzaminu wraz z
uzasadnieniem.
7. Podczas trwania egzaminu dyplomowego student nie może samowolnie opuścić
oddziału. Jeżeli w związku z opieką nad pacjentem zaistnieje konieczność
opuszczenia oddziału studentowi towarzyszy członek Komisji Egzaminacyjnej.
8. W czasie trwania części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie,
przy rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego, z pomocy innych osób. Wyjątek
stanowi sytuacja wymagająca fizycznej pomocy osoby drugiej np. transport pacjenta,
czynności wykonywane zespołowo. Nie wolno studentowi korzystać z
podręczników, Internetu, telefonu komórkowego itp.
9. Student może korzystać z dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej w
zakresie uzasadnionym do rozwiązania zadania egzaminacyjnego.
10. Egzamin dyplomowy praktyczny polega na realizacji wylosowanego zadania
egzaminacyjnego sformułowanego w sposób wymagający od studenta praktycznego
rozwiązania ( przygotowania planu opieki pielęgniarskiej ), w oparciu o posiadana
wiedzę i umiejętności praktyczne oraz uzasadnienie podjętych działań zawodowych.
11. Zadanie egzaminacyjne student losuje. Liczba przygotowanych zadań
egzaminacyjnych do losowania powinna być większa od liczby zdających.
12. W części praktycznej egzaminu student sprawuje opiekę nad 1. pacjentem.
Dopuszcza się wykonanie czynności u innych pacjentów w przypadku zbyt małego
zakresu działań uniemożliwiających obiektywną ocenę.
13. Do dokumentacji dyplomowej studenta należy dołączyć pisemną zgodę pacjenta na
uczestnictwo w egzaminie dyplomowym.
14. Egzamin dyplomowy praktyczny rozpoczyna się o godzinie 07:00 i trwa do godziny
13:45 (9 godzin dydaktycznych). W uzasadnionych przypadkach Komisja może
podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania egzaminu.
15. W czasie egzaminu student ma prawo do 30 minutowej przerwy na posiłek.
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16. Przerwa na posiłek powinna odbywać się w obecności członków komisji
egzaminacyjne, w warunkach zabezpieczających przed możliwością korzystania
przez zdających z pomocy zabronionej przez regulamin egzaminu.
17. Członkowie komisji, obserwujący wykonywanie zadania egzaminacyjnego, mają
obowiązek interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pacjentki/ta
wynikających z podjętych przez studenta działań.
18. Jeżeli student popełni błąd zagrażający zdrowiu lub życiu pacjentki/ta należy
odsunąć studenta od dalszej części egzaminu, co jest równoznaczne z uzyskaniem
oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego praktycznego.

1.
a)
b)
c)

d)
e)
2.

§6
Kryteriami oceny egzaminu praktycznego są:
Planowanie oraz organizacja pracy - poprawność określania celu opieki i poziomu
jego realizacji.
Postępowanie
pielęgnacyjne
i
diagnostyczno-lecznicze,
bezpieczeństwo
wykonywanych procedur względem pacjenta.
Postawa zawodowa - wrażliwość i gotowość do działania, samodzielność działań
organizacyjno- pielęgnacyjnych, umiejętności komunikowania się, współpracy
i współdziałania w zespole i z pacjentem.
Dokumentacja procesu pielęgnowania i dokumentacja pacjenta.
Edukacja zdrowotna.
Kryteria oceny egzaminu praktycznego:
Kryterium

Planowanie oraz organizacja pracy - poprawność określania celu
opieki i poziomu jego realizacji.
Postępowanie
pielęgnacyjne
i
diagnostyczno-lecznicze,
bezpieczeństwo wykonywanych procedur względem pacjenta.
Postawa zawodowa - wrażliwość i gotowość do działania,
samodzielność działań organizacyjno- pielęgnacyjnych, umiejętności
komunikowania się, współpracy i współdziałania w zespole i z
pacjentem
Dokumentacja procesu pielęgnowania i dokumentacja pacjenta.
Edukacja zdrowotna.
RAZEM

Liczba
punktów
0-6
0-8
0-6

0-2
0-3
0-25

3. Ocena egzaminu praktycznego ustalana jest według skali punktów. Skala ocen do
egzaminu praktycznego
Liczba punktów
Poniżej 15

Ocena
niedostateczny (2,0)

16 – 17

dostateczny (3,0)

18 – 19

dostateczny plus (3,5)

20 – 21

dobry (4,0)

22 – 23

dobry plus (4,5)

24 – 25

bardzo dobry (5,0)
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4. Wykonywanie zadań egzaminacyjnych oceniane jest przez Komisję zgodnie z
kryteriami oceniania.
5. Student ma prawo zapoznania się z kryteriami oceny obowiązującymi na egzaminie
dyplomowym praktycznym przed rozpoczęciem egzaminu.
6. Ocenę niedostateczną 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.
7. Ocena z egzaminu praktycznego podawana jest do wiadomości studentów
przez Przewodniczącego Komisji bezpośrednio po zakończeniu tej części egzaminu.
8. Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, przerwał z różnych
przyczyn egzamin lub nie zdał go w pierwszym terminie, może przystąpić ponownie
do egzaminu dyplomowego praktycznego jeżeli drugi termin wyznaczony zostanie w
tym samym roku akademickim.
9. Drugi termin egzaminu dyplomowego praktycznego odbywa się zgodnie z
odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów.
10. Od oceny ustalonej zgodnie z kryteriami nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne
między studentem, a Komisją Egzaminacyjną wynikające ze stosowania Regulaminu
Egzaminu Dyplomowego rozstrzyga Przewodniczący Komisji. Kwestie sporne
między studentem, a Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej wynikające ze
stosowania przepisów Regulaminu Dyplomowego rozstrzyga Prorektor ds.
dydaktycznych i rozwoju.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
§7
1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego licencjackiego obejmuje sprawdzenie
wiedzy przy pomocy odpowiedzi studenta na trzy pytania z puli pytań
dostępnych dla studentów od 30 października roku akademickiego na platformie edziekanat. Pytania dotyczą zagadnień związanych z kierunkiem pielęgniarstwo,
wchodzących w zakres studiów pierwszego stopnia.
2. Pula pytań egzaminacyjnych składa się ze 100 pytań zamkniętych z zakresu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

podstaw pielęgniarstwa,
podstawowej opieki zdrowotnej,
promocji zdrowia,
etyki zawodu pielęgniarki,
chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego,
chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego,
pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego,
anestezjologii i pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia,
psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego,
neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego,
pielęgniarstwo w opiece długoterminowej,
ginekologii i położnictwa, pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego ,
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m) geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego,
n) zdrowia publicznego,
3. Student w drodze losowania z puli pytań losuje trzy pytania egzaminacyjne,
których treść Komisja Egzaminacyjna odnotowuje z Protokole egzaminacyjnym.
4. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje ocenę.
5. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej egzaminu jest udzielenie poprawnych
odpowiedzi na wszystkie pytania.
6. Przebieg egzaminu nadzoruje Komisja Egzaminacyjna. .
7. W sali egzaminacyjnej, w której odbywa się część teoretyczna egzaminu nie można
korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W sytuacji nie dostosowania się
do powyższego zakazu Przewodniczący Komisji przerywa danej osobie egzamin.
Fakt ten odnotowuje w protokole egzaminacyjnym; jest to równoznaczne z
otrzymaniem oceny niedostatecznej.
8. Podczas części teoretycznej egzaminu dyplomowego student nie powinien opuszczać
sali egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu. Jeżeli zaistnieje uzasadniona
konieczność opuszcza salę wraz z członkiem komisji. Fakt ten należy odnotować w
protokole egzaminacyjnym.
9. W czasie trwania teoretycznej części egzaminu dyplomowego nie udziela się
żadnych wyjaśnień dotyczących pytań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
10. W czasie trwania egzaminu student ma od 5 do 10 minut na przygotowanie
odpowiedzi na wylosowane trzy pytania egzaminacyjne i po 3 minuty na
udzielenie odpowiedzi.
11. Wyniki tej części egzaminu są podane do wiadomości studenta przez Komisje
Egzaminacyjną.

PRZYGOTOWANIE, OCENA I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ
LICENCJACKIEJ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

§8
Praca dyplomowa licencjacka jest ostatnią częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie
oraz obrona stanowi warunek ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu
zawodowego licencjata pielęgniarstwa.
Termin złożenia pracy dyplomowej wyznacza Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju.
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju na uzasadniony wniosek promotora pracy lub studenta
może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy.
Temat pracy dyplomowej jest ustalany najpóźniej pod koniec przedostatniego semestru
studiów. Tematyka prac dyplomowych licencjackich nie powinna się powtarzać ( jeden
student do jednego tematu/ zagadnienia).
Pracę dyplomową licencjacką przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela
akademickiego posiadającego co najmniej tytuł zawodowy magistra i prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki/ położnej.
Wobec braku postępów studenta w pisaniu pracy dyplomowej licencjackiej Promotor ma
prawo złożyć pisemną rezygnację z tej pełnienia funkcji. Rezygnację taką może złożyć
Prorektorowi ds. dydaktycznych i rozwoju nie później niż do końca przedostatniego semestru
studiów.
Pracę dyplomową licencjacką ocenia promotor i recenzent
Recenzentem pracy może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł magistra
pielęgniarstwa / magistra położnictwa i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.
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9. Do obrony pracy dyplomowej licencjackiej może przystąpić student, który uzyskał ocenę co
najmniej dostateczną z praktycznej części egzaminu dyplomowego oraz uzyskał co najmniej
ocenę dostateczną z pracy wystawioną przez promotora i recenzenta.
10. Student ma prawo zapoznać się z oceną pracy dyplomowej na 2 dni przed jej obroną.
§9
1. Praca dyplomowa ma wskazywać na umiejętność:
a) opanowanie wiedzy z zakresu kierunku studiów
b) opanowanie naukowych metod pracy
c) formułowania myśli i poglądów
d) objęcia pacjenta całościową opieką- proces pielęgnowania
e) opracowania planu i programu opieki (pielęgnacji) dostosowanych do
wcześniej ustalonego stanu pacjenta
f) diagnozowania problemów i potrzeb pacjentów
g) określenia zasad realizacji planu i programu opieki nad pacjentem/mi
h) oceny i weryfikacji podjętych działań
i) wyszukiwania i prezentowania literatury przedmiotu
j) weryfikacji oraz konfrontacji wyników badania z wynikami badań innych
autorów
k) opanowanie techniki pisania pracy dyplomowej.
2. Praca dyplomowa licencjacka powinna dotyczyć opieki świadczonej na rzecz pacjenta
i jego rodziny w różnych okresach życia i stanach zdrowia uwzględniającej zdrowie
publiczne, promocję zdrowia, etykę zawodu pielegniarki.
3. Praca dyplomowa licencjacka powinna wskazywać na opanowanie wiedzy z zakresu
pielęgniarstwa z uwzględnieniem metody pracy w formie procesu pielęgnowania.
§ 10
1. Praca dyplomowa licencjacka ma charakter kazuistyczny lub jest pracą
przygotowaną w oparciu o analizę indywidualnego przypadku.
2. Praca dyplomowa licencjacka otycząca studium przypadku powinna przedstawiać
metodę pracy pielęgniarki z uwzględnieniem zespołu interdyscyplinarnego w
oparciu o przebieg i analizę procesu pielęgnowania.
3. W pracy powinny być uwzględnione zagadnienia dotyczące różnych obszarów i
funkcji zawodowych pielęgniarki.
4. Praca dyplomowa powinna być napisana z uwzględnieniem zaleceń zawartych w
wytycznych pisania pracy dyplomowej licencjackiej.
5. Dla każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństwa w systemie
AntyPlagiat.
6. Jeśli w wyniku oceny praca zostaje uznana jako plagiat, nie zostaje dopuszczona do
egzaminu dyplomowego.
§11
1. Obrona pracy dyplomowej licencjackiej odbywa się przed Komisją powołaną przez
Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju.
2. W skład komisji wchodzą:
a) Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju, albo wskazany przez Prorektora ds.
dydaktycznych i rozwoju nauczyciel w stopniu co najmniej doktora jako
przewodniczący,
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b) promotor,
c) recenzent.
3. W trakcie obrony pracy dyplomowej licencjackiej student prezentuje wyniki swojej pracy
z wykorzystaniem w formie prezentacji multimedialnej ( 4 – 6 slajdów w programie
powerpoint).
4. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej zadają studentowi pytania, dotyczących zagadnień
omawianych w pracy (pytania egzaminacyjne z zakresu efektów uczenia się zawartych w
standardach dla określonego kierunku studiów. Ocena wg skali:
bardzo dobry
(5,0)
ponad dobry
(4,5)
dobry
(4,0)
dość dobry
(3,5)
dostateczny
(3,0)
niedostateczny
(2,0)
5. Przewodniczący ma prawo uchylić pytanie, jeżeli uzna, że wykracza ono poza w/w
zakres zagadnień. Fakt uchylenia pytania musi być odnotowany w protokole z
obrony pracy dyplomowej.
6. Ocena pracy dyplomowej licencjackiej jest średnią arytmetyczną z ocen opiekuna i
recenzenta pracy oraz pytań egzaminacyjnych zadanych podczas obrony.
7. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną z oceny pracy
dyplomowej i ocen z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
§ 12
1. Kryteria oceny pracy dyplomowej licencjackiej dla promotora:
a) zaangażowanie i wkład pracy studenta,
b) sformułowanie celu (celów) pracy,
c) wykorzystanie metod i technik badawczych,
d) zdefiniowanie problemów w oparciu o diagnozę pielęgniarską,
e) określenie hierarchii problemów zdrowotnych/pielęgnacyjnych,
f) zasadność wskazanych do rozwiązania problemów,
g) dobór wykorzystanej literatury,
h) trafność wnioskowania jako zalecenia/wskazówki dla praktyki pielęgniarskiej,
i) poprawność stylistyczna i gramatyczna tekstu,
j) redakcja przypisów i załączników,
k) poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji danych.
2. Kryteria oceny pracy dyplomowej licencjackiej dla recenzenta:
a) sformułowanie celu (celów) pracy,
b) wykorzystanie metod i technik badawczych,
c) zdefiniowanie problemów w oparciu o diagnozę pielęgniarską,
d) określenie hierarchii problemów zdrowotnych/pielęgnacyjnych,
e) zasadność wskazanych do rozwiązania problemów,
f) dobór wykorzystanej literatury,
g) dobór i zakres wykorzystania źródeł danych empirycznych,
h) trafność wnioskowania jako zalecenia/wskazówki dla praktyki pielęgniarskiej,
i) poprawność stylistyczna i gramatyczna tekstu,
j) redakcja przypisów i załączników,
9

k) poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji danych.

§ 13
1. Egzamin dyplomowy składa się z:
a) uzyskania pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu dyplomowego,
b) prezentacji pracy licencjackiej obejmującej najważniejsze jej elementy: tytuł,
założenia, najistotniejsze wyniki badań oraz wnioski ( przygotowanie prezentacja
multimedialnej w programie powerpoint),

2.

5.

6.
7.

c) odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy,
d) odpowiedzi studenta na trzy pytania z puli pytań dostępnych dla studentów od
30 października roku akademickiego na platformie e- dziekanat dotyczące
zagadnień związanych z kierunkiem pielęgniarstwo, wchodzących w zakres
studiów pierwszego stopnia.
Obrona pracy dyplomowej licencjackiej odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną
powołaną przez Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju w skład której wchodzą
wskazane poniżej osoby:
a) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym może być Prorektora ds.
dydaktycznych i rozwoju lub samodzielny pracownik naukowy (posiadający co
najmniej tytuł naukowy doktora),
b) promotor,
c) recenzent,
Przewodniczący ma prawo uchylić pytanie, jeżeli uzna, że wykracza ono poza w/w zakres
zagadnień. Fakt uchylenia pytania musi być odnotowany w protokole z obrony pracy
dyplomowej.
Ocena pracy dyplomowej licencjackiej jest średnią arytmetyczną ocen jakie student otrzymał od
promotora i recenzenta oraz pytań egzaminacyjnych zadanych podczas obrony.
Ocena egzaminu dyplomowego licencjackiego jest średnią arytmetyczną ocen jakie student
otrzymał z części praktycznej, teoretycznej i obrony pracy dyplomowej.
OSTATECZNY WYNIKÓW STUDIÓW
§ 14
1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
a) średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich ocen z egzaminów - A,
b) ocena pracy dyplomowej - B (średnia arytmetyczna z ocen promotora i
recenzenta pracy dyplomowej),
c) ocena egzaminu dyplomowego - C (średnia arytmetyczna z obrony pracy
dyplomowej, egzaminu teoretycznego i praktycznego).
2. Wynik studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się według wzoru:
0,5*A+0,25*B+0,25*C
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