Regulamin Egzaminu Dyplomowego studia drugiego stopnia
na kierunku PIELĘGNIARSTWO

WARSZAWA
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Studia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, kończą się egzaminem
dyplomowym.
2. Regulamin egzaminu dyplomowego magistra pielęgniarstwa Warszawskiej Uczelni
Medycznej im. T. Kożluka w Warszawie zwany dalej „Regulaminem” określa zasady
przeprowadzenia i organizacji egzaminu dyplomowego.
3. Egzamin dyplomowy złożony jest z części teoretycznej i obrony pracy dyplomowej.
4. Celem egzaminu dyplomowego magisterskiego jest ocena stopnia osiągnięcia
założonych efektów uczenia się na danym kierunku, studiów drugiego stopnia, w
zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, niezbędnych
do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
5. Egzamin dyplomowy jest ukierunkowany na sprawdzenie wiedzy na poziomie
wyższym niż sama znajomość zagadnień (poziom zrozumienia zagadnień, umiejętność
analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów).
6. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku końcowego jest pozytywna ocena z
każdej części egzaminu dyplomowego.
7. Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się w terminie ustalonym przez Prorektora
ds. dydaktycznych i rozwoju, nie później jednak niż do 30 września. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek promotora lub studenta, Prorektor ds. dydaktycznych i
rozwoju może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego.
§2
Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego magisterskiego:
1. Uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów i
uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych
przewidzianych programem studiów).
2. Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku Pielęgniarstwo
drugiego stopnia.
3. Otrzymanie od Promotora i Recenzenta co najmniej oceny dostatecznej z pracy
dyplomowej magisterskiej
4. Wprowadzenie pracy dyplomowej do Systemu AntyPlagiat i uzyskanie pozytywnego
wyniku weryfikacji pracy.
5. Złożenie pracy dyplomowej magisterskiej w wyznaczonym przez Prorektora ds.
dydaktycznych i rozwoju terminie.
6. Na uzasadniony wniosek studenta Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju może podjąć
decyzję o przedłużeniu terminu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do
egzaminu dyplomowego magisterskiego.
7. Student ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem egzaminu dyplomowego
magisterskiego dostępnym na stronie WUMed w zakładce Praca dyplomowa.
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§3
Egzamin dyplomowy magisterski składa się z dwóch etapów:
1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego magisterskiego obejmujący sprawdzenie
wiedzy kierunkowej zdobytej w całym okresie studiów drugiego stopnia ( odpowiedz na
wylosowane pytania ). W części teoretycznej student losuje również zadanie
problemowe, na podstawie którego student ustala i prezentuje plan specjalistycznej
opieki pielęgniarskiej. Zadania problemowe losowane są z puli zadań. Liczba
przygotowanych zadań problemowych jest o 10% większa niż liczba zdających
studentów.
2. Obrona pracy dyplomowej magisterskiej wraz weryfikacją efektów uczenia zdobytych
w całym okresie studiów drugiego stopnia.
§4
1. W sytuacji niezaliczenia egzaminu dyplomowego magisterskiego egzamin poprawkowy
wyznaczony jest nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu..
2. Student ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.
3. Ponowne niezaliczenie poprawkowego egzaminu dyplomowego magisterskiego
powoduje, że Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju może wydać decyzję o powtórzeniu
wskazanych przedmiotów objętych planem studiów lub skreślić studenta z listy studentów.
4. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z obrony pracy dyplomowej magisterskiej,
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
5. 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
egzaminu dyplomowego.
§5
1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez
Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju
2. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiada Przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnej powołany przez Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju.
3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:
⁻
udziela komisji instruktażu dotyczącego przebiegu egzaminu dyplomowego
magisterskiego,
⁻
koordynuje przygotowanie puli pytań problemowych weryfikujących umiejętności
praktyczne studenta oraz przygotowania przypadków klinicznych, na podstawie którego
student ustala i prezentuje plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.
⁻
sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu dyplomowego
magisterskiego,
⁻
rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu dyplomowego magisterskiego,
⁻
sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego i przekazuje go
do dziekanatu.
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4. Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnej należy przygotowanie pytań problemowych
oraz przypadków klinicznych, na podstawie których student ustala i prezentuje plan
specjalistycznej opieki pielęgniarskiej,
CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
§6
1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego magisterskiego obejmuje
sprawdzenie wiedzy przy pomocy odpowiedzi studenta na dwóch pytania z
puli pytań oraz przedstawienie wylosowanego zadania problemowego, na
podstawie którego student ustala i prezentuje plan specjalistycznej opieki
pielęgniarskiej. Zadania problemowe losowane są z puli zadań. Liczba
przygotowanych zadań problemowych jest o 10% większa niż liczba
zdających studentów).
2. Pytania są dostępne dla studentów od 30 października roku akademickiego na
platformie e- dziekanat. Pytania dotyczą zagadnień związanych z kierunkiem
pielęgniarstwo, wchodzących w zakres studiów drugiego stopnia.
3. Student w drodze losowania z puli pytań losuje dwa pytania egzaminacyjne,
których treść Komisja Egzaminacyjna odnotowuje z Protokole egzaminacyjnym
oraz losuje zadanie problemowe, na podstawie którego student ustala i
prezentuje plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.
4. Warunkiem zaliczenia części teoretycznej egzaminu jest udzielenie poprawnych
odpowiedzi na minimum dwa pytania oraz ustalenie i prezentacja planu opieki
specjalistycznej pielęgniarskiej.
5. Na część teoretyczną egzaminu dyplomowego student zgłasza się 15 minut
przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym lub legitymacją studencką oraz
długopisem.
6. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się zgodnie z listą studentów
przygotowaną przez dziekanat.
7. Przebieg egzaminu nadzoruje Komisja Egzaminacyjna.
8. W sali egzaminacyjnej, w której odbywa się egzamin dyplomowy 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.
9. Podczas 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.
10. W czasie części egzaminu dyplomowego nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących pytań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
11. W czasie trwania egzaminu student ma od 5 do 10 minut na przygotowanie
odpowiedzi na wylosowane pytania egzaminacyjne i po 3 minuty na udzielenie
odpowiedzi oraz 15 minut na ustalenie i prezentację planu opieki
specjalistycznej pielęgniarskiej przypadku klinicznego.
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12. Wyniki tej części egzaminu są podane do wiadomości studenta przez Komisje
Egzaminacyjną.
PRZYGOTOWANIE, OCENA, I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ
MAGISTERSKIEJ
§7
1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej magisterskiej jest uzyskanie
pozytywnej oceny z części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego.
2. Praca dyplomowa magisterska jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i
obrona stanowi warunek ukończenia studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra
pielęgniarstwa.
3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia
naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związanym z danym
kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz potwierdzającym
umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
4. Praca dyplomowa magisterska musi być przygotowana ze znajomością zasad
prowadzenia badań naukowych, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi
badawczych i opracowywaniem wyników z zastosowaniem pełnej analizy
statystycznej.
5. Temat pracy dyplomowej magisterskiej kończącej studia drugiego stopnia jest
ustalany
najpóźniej przed rozpoczęciem III semestru studiów lub w terminie wyznaczonym
przez
Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju. Tematyka prac dyplomowych nie powinna się
powtarzać ( jeden student do jednego tematu/ zagadnienia).
6. Pracę dyplomową magisterską przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela
akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, którego domena
działania i kwalifikacje (specjalizacja) są zgodne z kierunkiem studiów i z tematem
pracy. Tematyka prac dyplomowych nie powinna się powtarzać
7. Student zobowiązany jest do wybrania promotora do dnia wyznaczonego przez
Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju jednak nie później niż do końca roku
akademickiego poprzedzającego ostatni rok studiów II stopnia.
8. W przypadku, gdy student w wyznaczonym przez Prorektora ds. dydaktycznych i
rozwoju terminie nie dokona wyboru promotora, Prorektor ds. dydaktycznych i
rozwoju jest zobowiązany do jego wyznaczenia.
9. W przypadku prac dyplomowych magisterskich empirycznych, dotyczących badań z
udziałem pacjentów, lub stanowiących część projektu będącego eksperymentem
medycznym, Promotor może polecić studentowi, przed podjęciem badań, uzyskanie
pisemnej zgody Komisji Bioetyki..
10. Nauczyciel akademicki ma prawo nie wyrazić zgody na przyjęcie obowiązków
Promotora pracy w szczególności w przypadku:
⁻ podejmowania przez studenta tematyki pracy, która nie jest specjalnością naukową
nauczyciela
⁻ braku możliwości sprawowania dostatecznej opieki naukowej nad studentem
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przekroczenia dozwolonej odrębnymi przepisami liczby studentów, będących
dotychczas pod opieką naukową nauczyciela.
11. Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju na podstawie umotywowanego i
zaopiniowanego przez Promotora wniosku studenta może wyrazić zgodę na zmianę
Promotora, jednak nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów II
stopnia.
12. Wobec braku postępów studenta w pisaniu pracy dyplomowej magisterskiej Promotor
ma prawo złożyć pisemną rezygnację z pełnienia tej funkcji. Rezygnację taką może
złożyć Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju nie później niż do końca
przedostatniego semestru studiów II stopnia.
13. W sytuacji długotrwałej nieobecności Promotora, która mogłaby wpłynąć na
opóźnienie terminu ukończenia studiów, Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju jest
zobowiązany do wyznaczenia innego Promotora.
14. Oceny pracy dyplomowej magisterskiej dokonuje promotor i jeden recenzent.
15. Recenzentem pracy może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
16. Praca dyplomowa magisterska ma wskazywać na:
⁻
opanowanie wiedzy w zakresie kierunku studiów,
⁻
opanowanie metodologii i metodyki pracy naukowej,
⁻
umiejętność formułowania celów badawczych, tez lub hipotez, myśli, poglądów
oraz poprawnego wnioskowania naukowego,
⁻
znajomość zasad odwoływania się do źródeł piśmiennictwa fachowego,
⁻
znajomość zasad uprawnionego korzystania z innych źródeł i powoływania się na
nie.
18. Praca dyplomowa magisterska powinna mieć charakter badawczy (empiryczny).
19. Praca dyplomowa magisterska powinna mieć wyniki przedstawione w formie pełnej
analizy statystycznej (statystyki opisowe, statystyki analiz i porównań, w zależności od
rodzaju prowadzonych badań).
⁻

§8
1. Kryteria oceny pracy dyplomowej magisterskiej dla promotora:
⁻
zaangażowanie i wkład pracy studenta,
⁻
treść pracy: odpowiada tematowi określonemu w tytule,
⁻
wstęp pracy: zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy i wprowadzenie w
tematykę (0-3 pkt)
⁻
cel pracy: jasno i poprawnie sformułowany,
⁻
dobór i charakterystyka grupy badawczej,
⁻
dobór i wykorzystanie metod oraz narzędzi badawczych,
⁻
prezentacja i analiza wyników badań,
⁻
omówienie wyników,
⁻
wnioski są zgodne z przyjętymi założeniami,
⁻
streszczenie pracy odpowiada zawartości pracy, jest jasne i zwięzłe, zgodne z
przyjętą strukturą,
⁻
dobór wykorzystanej literatury: aktualność, zgodność z tematem pracy,
uwzględnienie piśmiennictwa anglojęzycznego,
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⁻

⁻
⁻
⁻

⁻

dobór i zakres wykorzystania uzyskanych danych empirycznych w porównaniu
z danymi z piśmiennictwa,
język naukowy, poprawny pod względem stylistycznym i gramatycznym,
poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji danych,
wartość poznawcza i praktyczna pracy, w tym stopień trudności w jej
realizacji,
ocena ewentualnej przydatności pracy do publikacji (ambitna i nowatorska
tematyka, przydatność badań w praktyce).

2. Kryteria oceny pracy dyplomowej magisterskiej dla recenzenta:
⁻
treść pracy: odpowiada tematowi określonemu w tytule,
⁻
wstęp pracy: zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy i wprowadzenie w
tematykę,
⁻
cel pracy: jasno i poprawnie sformułowany,
⁻
dobór i charakterystyka grupy badawczej,
⁻
dobór i wykorzystanie metod oraz narzędzi badawczych,
⁻
prezentacja i analiza wyników badań,
⁻
omówienie wyników,
⁻
wnioski są zgodne z przyjętymi założeniami,
⁻
streszczenie pracy: odpowiada zawartości pracy, jest jasne i zwięzłe, zgodne z
przyjętą strukturą,
⁻
dobór wykorzystanej literatury: aktualność, zgodność z tematem pracy,
uwzględnienie piśmiennictwa anglojęzycznego,
⁻
dobór i zakres wykorzystania uzyskanych danych empirycznych w porównaniu
z danymi z piśmiennictwa,
⁻
język naukowy, poprawny pod względem stylistycznym i gramatycznym,
⁻
poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji danych,
⁻
wartość poznawcza i praktyczna pracy, w tym stopień trudności w jej
realizacji,
⁻
ocena ewentualnej przydatności pracy do publikacji (ambitna i nowatorska
tematyka,
przydatność badań w praktyce).
§9
1. Egzamin dyplomowy składa się z:
a) prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej ( 3-4 slajdy prezentacji
multimedialnej przygotowane w programie powerpoint ) obejmującej
najważniejsze jej elementy: tytuł, założenia, najistotniejsze wyniki badań oraz
wnioski,
b) odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy
magisterskiej,
c) odpowiedzi na wylosowane dwa pytania z puli pytań oraz przedstawienie
wylosowanego zadania problemowego, na podstawie którego student ustala i
prezentuje plan specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.
7

2. Obrona pracy dyplomowej magisterskiej odbywa się przed Komisją
Egzaminacyjną powołaną przez Prorektora ds. dydaktycznych i rozwoju, w skład
której wchodzą wskazane poniżej osoby, w tym co najmniej jedna posiadająca
prawo wykonywania zawodu pielegniarki:
⁻
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym może być Prorektor ds.
dydaktycznych i rozwoju lub pracownik naukowy wyznaczony przez Prorektora
ds. dydaktycznych i rozwoju (posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora)
⁻
Promotor
⁻
Recenzent.
3. W trakcie obrony pracy dyplomowej magisterskiej student prezentuje wyniki
swojej pracy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi prezentacji, w tym – po
uzgodnieniu z promotorem – w formie prezentacji multimedialnej.
4. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej zadają studentowi pytania, dotyczących
zagadnień omawianych w pracy oraz specjalności studiowanego kierunku (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 magisterskiej jest średnią arytmetyczną ocen jakie
student otrzymał od promotora i recenzenta oraz pytań egzaminacyjnych zadanych
podczas obrony i oceny zadania problemowego.
7. Ocena z egzaminu dyplomowego magisterskiego jest średnią arytmetyczną z oceny
pracy dyplomowej i ocen z egzaminu teoretycznego.
§ 10
Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego stanowi protokół z
części teoretycznej egzaminu magisterskiego, protokół z obrony pracy dyplomowej
magisterskiej.
OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW – OCENA NA DYPLOMIE
§ 11
1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
⁻
średnia arytmetyczna obliczana ze wszystkich ocen z egzaminów w toku studiów A
⁻
ocena pracy dyplomowej (średnia arytmetyczna z ocen promotora i recenzenta
pracy dyplomowej) - B
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ocena z egzaminu dyplomowego magisterskiego (średnia arytmetyczna z ocen z
teoretycznego egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej magisterskiej)
-C
2. Wynik studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się według wzoru:
0,5*A+0,25*B+0,25*C
⁻
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