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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 

2020 r. poz. 85 ze zm.).  

2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 562 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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 r., poz. 1573). 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  27 września 2018 r.  

w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r.  

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218). 

6. Statut Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

przyjęty uchwałą nr 184/V/2020 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 marca 2020 r. 

7. Regulamin Studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  

w Ciechanowie przyjęty Uchwałą nr 117/V/2019 z dnia 24.04.2019 r. Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, aktualizowany co do nazwy Uczelni 

Uchwałą nr 151/V/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia  

30 września 2019 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia osiągnięcia przez studentów 

kompetencji z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych 

standardem kształcenia dla kierunku studiów oraz kompetencjami zawodowymi 

wynikającymi z ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej .     

§ 2 

1. Warunkiem przystąpienia studenta kierunku pielęgniarstwo Wydziału  Nauk o Zdrowiu                 

i Nauk  Społecznych, zwanego dalej Wydziałem, do egzaminu dyplomowego jest: 

a) złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, 

         zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w harmonogramie 

realizacji programów studiów, 
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b) złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie z pracy, co najmniej, oceny dostatecznej 

c) złożenie wszystkich dokumentów wymaganych  do przystąpienia do egzaminu 

dyplomowego 

§ 3 

1. Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego, semestru ostatniego. 

2. Egzamin odbywa się w dniach ustalonych przez Dziekana Wydziału, w terminie nie 

przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej. 

3. Uczestnicy olimpiad z wiedzy i umiejętności zawodowych mogą być zwolnieni  

z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4 

1. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna zwana dalej Komisją, której 

przewodniczy Dziekan lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki.   

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: 

 przewodniczący,  

 egzaminatorzy – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe; spośród 

egzaminatorów Dziekan może wyznaczyć zastępcę przewodniczącego, 

 pracownicy podmiotu leczniczego, w którego obszarze odbywa się egzamin 

dyplomowy/opiekunowie kształcenia praktycznego, posiadający kierunkowe 

wykształcenie zawodowe, 

 promotor i recenzent pracy dyplomowej, 

 sekretarz Komisji.  

3. W pracach Komisji, w charakterze obserwatora, może uczestniczyć opiekun roku oraz 

Dziekan, jeśli pracom Komisji przewodniczy upoważniony przez niego nauczyciel 

akademicki. 

4. Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.  

§ 5  

Skład Komisji Egzaminacyjnej powołuje Rektor na drodze zarządzenia.  

§ 6 

1. Przewodniczący Komisji: 

 czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

 rozstrzyga kwestie sporne powstałe podczas egzaminu, 

 ogłasza wyniki egzaminu. 

2. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej 

 przygotowują zadania egzaminacyjne oraz składają je do banku pytań. 

 tworzą zestawy zadań egzaminacyjnych, 



 4 

  oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości, umiejętności   

i prezentowanych postaw zdającego, posługując się ustalonymi kryteriami oceniania. 

3. Członków Komisjo Egzaminacyjnej obowiązuje zachowanie tajemnicy pytań 

egzaminacyjnych. 

4. Sekretarz Komisji protokołuje przebieg egzaminu wypełniając jego dokumentację. 

5. Za koordynację przebiegu procedury egzaminacyjnej odpowiada kierownik zakładu. 

 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

§ 7 

1. Egzamin z przygotowania zawodowego stanowi ocenę stopnia opanowania przez 

studenta nabytej wiedzy, umiejętności zawodowych oraz postaw prezentowanych w toku 

studiów i egzaminu dyplomowego, niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki / 

pielęgniarza.  

2. Egzamin polega na wykonaniu zadania sformułowanego w sposób wymagający od 

studenta praktycznego rozwiązania i zastosowania posiadanych umiejętności 

zawodowych oraz uzasadnienia przyjętego rozwiązania. 

3.  Egzamin składa się z : 

a) części praktycznej, 

b) części teoretycznej, 

c) obrony pracy dyplomowej. 

 

PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ 

§ 8 

1. Egzamin praktyczny polega na sprawdzaniu umiejętności praktycznych studentów 

nabytych w trakcie toku studiów. 

2. Egzamin może być przeprowadzony alternatywnie w formie: 

 warunków symulowanych oddziału wewnętrznego, chirurgicznego i dziecięcego,  

 obiektywnego strukturyzowanego egzaminu klinicznego OSCE. 

 

§ 9 

1. Zadanie egzaminacyjne w warunkach symulowanych polega na: 

 analizie wylosowanego studium przypadku  pacjenta w obszarze interny, chirurgii, 

pediatrii,  

 opracowaniu planu opieki nad pacjentem. 
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2. Czas trwania egzaminu w warunkach symulowanych wynosi 6 godzin dydaktycznych 

(270 min). 

3. Jeżeli w czasie egzaminu praktycznego w warunkach symulowanych zaistnieje 

potrzeba opuszczenia sali – studentowi towarzyszy członek Komisji.  

4. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół (wg wzoru 

stanowiącego załącznik do dokumentacji z przygotowania zawodowego). 

5. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad odbiorcą usług, 

arkusze przebiegu egzaminu oraz treść zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez 

studenta. 

§ 10 

1. Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny OSCE odbywa się  

w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM). 

2. Zadania egzaminacyjne w zakresie obiektywnego strukturyzowanego egzaminu 

klinicznego OSCE polegają na: 

 realizacji zadań na poszczególnych stacjach, które mogą być powiązane ze sobą 

tematycznie, 

 wykonaniu   procedur niskiej  i pośredniej wierności, 

 wykonaniu zadania według scenariusza wysokiej wierności, 

 ocenie studenta  przez Komisję Egzaminacyjną według checklist na danej stacji. 

3. Student zdaje egzamin na stacjach w wyznaczonym czasie według schematu: 

a/ niska wierność – losowy wybór 3 procedur 

b/ pośrednia wierność – losowy wybór 1 procedury 

c/ wysoka wierność – losowy wybór scenariusza dotyczącego efektów uczenia się  

                z zakresu pielęgniarstwa internistycznego lub chirurgicznego lub pediatrycznego. 

4. Komisje Egzaminacyjne mogą pracować równolegle na poszczególnych stacjach. 

5. Zadania z symulacji pośredniej lub  wysokiej wierności mogą odbywać się z udziałem 

Pacjenta Standaryzowanego. 

6. W przypadku oceny egzaminu w wersji elektronicznej egzaminatorzy obsługują 

aplikację do egzaminu OSCE na tabletach przy swoich stanowiskach. 

7. Studenci zgłaszają się 15 minut przed ustalonym terminem rozpoczęcia zgodnie  

z otrzymanym harmonogramem, przebierają się w szatni, zostawiają telefony i inne 

rzeczy osobiste. 

8. Studentów obowiązuje umundurowanie zgodne z regulaminem MCSM. 
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9. W punkcie rejestracji studenci rejestrują się, posiadając przy sobie legitymację 

studencką, otrzymują informacje o topografii stacji oraz otrzymują dokumentację 

przebiegu stacji. 

10. Za realizację zadań na poszczególnych stacjach łącznie można otrzymać 50 pkt. 

11. Ocena umiejętności studenta odbywa się w oparciu o checklisty, przygotowanych do 

każdej z procedur. 

12. Egzaminator obserwuje czynności studenta potwierdzając ich wykonanie  

w checklistach. 

13. Egzaminatorzy przy stanowiskach nie mogą podpowiadać, zachowują ciszę, nie 

sugerują para dźwiękami ani mową ciała. 

14. Podczas wykonywania zadania egzaminator powinien stać co najmniej 1.5 metra  

od zdającego. 

15. Czas trwania egzaminu OSCE dla danego studenta wynosi maksymalnie 60 min. 

16. W sytuacji gdy egzamin OSCE będzie rejestrowany z wykorzystaniem sprzętu 

audiovideo uczelnia będzie przetwarzać dane osobowe wizerunkowe i głos osób 

biorący udział w egzaminie. 

17. Rejestrowanie wizerunku i głosu podczas egzaminu OSCE wynika z przepisów prawa. 

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Zawodowa  

im. I. Mościckiego w Ciechanowie z siedziba ul. Narutowicza 9 06-400 Ciechanów 

reprezentowana przez Rektora. 

18. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania przebiegu egzaminu na 

podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO tj. § 18 rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.  

§ 11 

1. Ocena z części praktycznej wyrażona jest w punktach i student jest o niej 

informowany            w dniu egzaminu teoretycznego.  

2. Minimalna liczba punktów uzyskana z części praktycznej egzaminu zawodowego, 

jaka kwalifikuje studenta do przystąpienia do części teoretycznej egzaminu wynosi 26 

pkt.  

PRZEBIEG CZĘŚCI TEORETYCZNEJ 

§ 12 

1. Student w części teoretycznej egzaminu prezentuje pracę dyplomową oraz odpowiada na 

wylosowane pytania. 

2. Praca dyplomowa jest rozwiązaniem zagadnienia (problemu) praktycznego lub 

teoretycznego z wykorzystaniem aktualnej wiedzy teoretycznej oraz metodologicznej. 
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3. Praca dyplomowa poddawana jest ocenie promotora i recenzenta; ocena pracy 

dyplomowej, wliczana do oceny ze studiów, stanowi średnią arytmetyczną oceny 

promotora i recenzenta. 

4. Osoba przygotowująca pracę dyplomową powinna cechować się znajomością                                 

i umiejętnością samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu związanej z tematem 

pracy, łączyć elementy wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi oraz 

zrealizować cały proces postępowania badawczego.  

5. Przepisy dotyczące pracy dyplomowej regulują zapisy   Regulaminu Studiów   oraz 

Wytyczne do pisania pracy dyplomowej dla kierunku pielęgniarstwo.    

 

§ 13 

1. Część teoretyczna egzaminu polega na przedstawieniu przez studenta, przy użyciu 

prezentacji multimedialnej, tez pracy dyplomowej, uzyskanych wyników badań, 

rozwiązań praktycznych problemów opiekuńczych pacjenta oraz udzieleniu odpowiedzi 

na trzy wylosowane pytania, z ogólnej puli pytań, obejmujące wiedzę z poniższych 

dziedzin: 

a) badań naukowych w pielęgniarstwie, 

b) podstaw pielęgniarstwa lub podstawowej opieki zdrowotnej,  

c) pielęgniarstwa internistycznego lub chirurgicznego lub pediatrycznego. 

2. Student losuje zadania egzaminacyjne przed Komisją i ma prawo do maksymalnie 5 minut 

na przygotowanie się do odpowiedzi. 

3. Po wylosowaniu zadań egzaminacyjnych student może porozumiewać się wyłącznie              

z członkami Komisji. 

4. W czasie trwania egzaminu na sali, oprócz studenta, przebywają wyłącznie członkowie 

Komisji egzaminacyjnej i obserwatorzy. 

5. Minimalna liczba punktów uzyskana z części teoretycznej egzaminu zawodowego, 

zapewniająca studentowi zaliczenie tej części egzaminu, wynosi 26 pkt.  

 

OCENIANIE  EGZAMINU   

§ 14 

1. W czasie egzaminu z przygotowania zawodowego nie ustala się odrębnych ocen                       

dla części praktycznej i teoretycznej egzaminu. 

2. Ocena z części teoretycznej i praktycznej wyrażona jest w punktach. 

3. Maksymalna liczba punktów, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do 

Regulaminu wynosi: z części praktycznej – 50 pkt i z części teoretycznej – 50 pkt. 
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4. Przeliczenie punktów na ocenę z egzaminu przygotowania zawodowego odbywa się                   

po zsumowaniu punktów za obie części egzaminu (praktycznego i teoretycznego). 

5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student z egzaminu przygotowania 

zawodowego wynosi 100 pkt. 

6. Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie z przygotowania zawodowego na ocenę 

odbywa się wg następującej skali:  

91 – 100 - bardzo dobry 

81 – 90 - dobry plus 

71 – 80 - dobry 

61 – 70 - dostateczny plus 

51 – 60 - dostateczny 

 50 i poniżej  - niedostateczny. 

7. Ostateczny wynik studiów jest obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na    

     podstawie sumy: 

0,6 średniej arytmetycznej/ważonej ocen przebiegu studiów, 

0,2 oceny z pracy dyplomowej, 

0,2 oceny z egzaminu dyplomowego. 

8. Słowna ocena średnia jest zgodna z następującą zasadą w zależności od wartości liczbowej:  

od 3 do 3,24 - ocena słowna: dostateczny (3,0), 

od 3,25 do 3,74  - ocena słowna:  dostateczny plus (3,5), 

od 3,75 do 4,24  - ocena słowna: dobry (4,0), 

od 4,25 do 4,74  - ocena słowna: dobry plus (4,5), 

4,75 i powyżej - ocena słowna: bardzo dobry (5,0) 

9.   W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrażony  

      słownie, wg zapisu w pkt.  8. W innych dokumentach podaje się rzeczywisty wynik  

      studiów obliczony według danych z pkt. 7 oraz oceny z pracy i oceny z egzaminu  

      dyplomowego. 

10. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową  

     i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze  

     studiów 4,75 i powyżej, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z pracy, jak i z egzaminu   

     dyplomowego, Komisja może przyznać wyróżnienie.   

11. Student zdał egzamin z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku postępowania  

     egzaminacyjnego uzyskał, co najmniej ocenę dostateczną. 

12. Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo po uzyskaniu pozytywnej oceny   

      z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, otrzymuje tytuł zawodowy licencjat  
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      pielęgniarstwa. 

13. Ostateczną ocenę z ukończenia studiów reguluje Regulaminu Studiów. 

DOKUMENTACJA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

§ 15 

1. Dokumentację egzaminu stanowią: 

1) Protokół z przeprowadzenia losowania oddziałów do egzaminu praktycznego                                  

z przygotowania zawodowego licencjata pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

i Nauk  Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  

w Ciechanowie – Zał. Nr 1. 

2) Lista studentów przystępujących do egzaminu praktycznego z przygotowania 

zawodowego   – Zał. Nr 2. 

3) Karta do losowania oddziału – Zał. Nr 3. 

4) Protokół ogólny przebiegu egzaminu z przygotowania zawodowego - część 

praktyczna  – Zał. Nr 4. 

5) Egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego w warunkach symulowanych - 

 Zał. Nr 5 

6) Protokół indywidualny egzaminu z przygotowania zawodowego – część praktyczna 

w warunkach symulowanych – Zał. Nr 6 

7) Protokół indywidualny egzaminu z przygotowania zawodowego – część praktyczna                         

- egzamin OSCE – Zał. Nr 7 

8) Kryteria oceny pracy dyplomowej (recenzja) – Zał. Nr 8 

9) Protokół egzaminu z przygotowania zawodowego – część teoretyczna – Zał. Nr 9 

10) Kryteria oceny prezentacji pracy dyplomowej – Zał. Nr 10 

11) Kryteria oceny odpowiedzi ustnej w części teoretycznej egzaminu dyplomowego                                  

- Zał. Nr 11. 

12) Protokół przyznania tytułu licencjat pielęgniarstwa – Zał. Nr 12. 

2. Wymienione załączniki w ust. 1 stanowią dokumentację egzaminu dyplomowego,                    

     która składana jest do akt osobowych studenta. 

3. Załączniki pomocnicze dla studenta do zdawania egzaminu praktycznego, które nie  

    podlegają archiwizacji: 

1/ Raport z części praktycznej egzaminu dyplomowego w warunkach symulowanych 

    – pielęgniarstwo internistyczne / pielęgniarstwo chirurgiczne –Zał. Nr 13 

2/ Raport z części praktycznej egzaminu dyplomowego w warunkach symulowanych  

    – pielęgniarstwo pediatryczne –Zał. Nr 14 

     . 
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4. Wszystkie druki wymienione w ustępie 1, powinny być oznaczone pieczątką Wydziału             

    i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

5. Osoby, które przygotowywały zadania egzaminacyjne obowiązuje zachowanie tajemnicy. 

6. Studentów przystępujący do egzaminu dyplomowe zostaje zapoznany z niniejszym  

   Regulaminem i kryteriami oceniania. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16  

Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie 

zdali egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym  

z Regulaminem Studiów. 

§ 17  

Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach uczelni według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

§ 18  

Od wyniku egzaminu dyplomowego student może odwołać się do Rektora w terminie 14 dni 

od daty egzaminu. 

§ 19  

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu z przygotowania zawodowego,  

z wynikiem, co najmniej dostatecznym. 

§ 20 

1. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w trakcie zdawania egzaminu 

dyplomowego obowiązują zasady wynikające z przepisów wewnętrznych i 

powszechnie obowiązujących, w związku z zagrożeniem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem  

COVID-19. 

2. Egzamin dyplomowy organizowany jest w taki sposób, by ograniczyć 

przemieszczanie się studentów wewnątrz budynku. 

3. Osoby oczekujące na egzamin, bez obecności osób trzecich, znajdują się poza 

budynkiem Uczelni, z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

4. Studentów i Komisję Egzaminacyjną obowiązują maski ochronne oraz dezynfekcja 

rąk. 

5. Dyskusja nad pracą dyplomową może odbywać się z pominięciem prezentacji 

multimedialnej. 
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 Załącznik Nr 1 

 

                                                                                     Ciechanów, dnia…………………  

 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr ...... 

z przeprowadzenia losowania oddziałów 

do egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego 

licencjata pielęgniarstwa 

na Wydziale  Nauk o Zdrowiu i Nauk  Społecznych 

Państwowej  Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

 

 

 

Do losowania przystąpiło     ............................................ ... studentów. 

Lista studentów wraz z wylosowanym oddziałem - w załączeniu (Zał. Nr 1,2, 3). 

   

 

Podpisy Komisji: 

 

Przewodniczący .......................................................... 

Członkowie    ............................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

                       ............................................................... 
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                Załącznik Nr 2 

LISTA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO              

Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

 

Oddział          ....................................................................................................... .................              

 

                                               DATA:  ................................................................ 

 

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

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 
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                  Załącznik Nr 3 

 

 

KARTA DO LOSOWANIA ODDZIAŁU 

 

 

Oddział: wewnętrzny 

 

Data egzaminu: .................................. 

 

 

 

 

KARTA DO LOSOWANIA ODDZIAŁU 

 

 

Oddział: chirurgiczny 

 

Data egzaminu: .................................. 

 

 

 

 

 

KARTA DO LOSOWANIA ODDZIAŁU 

 

 

Oddział: pediatryczny 

 

Data egzaminu: .................................. 
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Załącznik Nr 4 

                                                                                         Ciechanów, dnia ……………………. 

 

PROTOKÓŁ OGÓLNY PRZEBIEGU  

EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Miejsce: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych 

Przewodniczący: ...........................................................................................................................  

Do egzaminu przystąpiło      .....................................................      studentów, 

zdało             ..............................................................................      studentów, 

nie zdało         .............................................................................      studentów. 

Charakterystyka przebiegu egzaminu (rozpoczęcie egzaminu, przebieg, zakończenie, 

zakłócenia, przerwy) ....................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

  

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący .......................................................... 

Członkowie    ............................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

                       ............................................................... 
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Załącznik Nr 5 

 

                                                                                                        Ciechanów, dnia ……………. 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY na kierunku PIELĘGNIARSTWO   

W WARUNKACH SYMULOWANYCH 

 

z przygotowania zawodowego w dniu  ........................................................ 

 

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

  

Warunki symulowane oddziału ........................................................................................... 

 

Studium przypadku  nr ……….. (załączone do niniejszego dokumentu) 

 

 

 

 

 Polecenie dla zdającego: 

 Wykonaj zadanie egzaminacyjne polegające na analizie studium przypadku pacjenta.   

Zaplanuj opiekę pielęgniarską nad pacjentem. Udokumentuj swoje działanie według 

przyjętego wzoru załączone do zadania kryteria będą podstawą obserwacji i oceny Twojej 

pracy.  
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Załącznik Nr 6 

                                                                                                   Ciechanów, dnia…………………... 

 

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA 

ZAWODOWEGO – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

                   W WARUNKACH SYMULOWANYCH 

                         

Imię i nazwisko studenta:   ........................................................................................................... 

Data egzaminu:  ........................ Oddział: ....................................... 

 

Numer zadania:  ..........   

Inicjały pacjenta objętego opieką:  ........ 

 

ARKUSZ OCENY ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 

l.p. Kryteria oceny 

 

Skala 

punktowa 

Ocena 

Komisji 

Samoocen

a studenta  

1. 

 

Wywiad pielęgniarski   

(rodzinny, środowiskowy / społeczny, chorobowy) 

 

0 – 2,5 

  

2.  Opis metod leczenia  

(diagnostycznego, farmakologicznego, dietetycznego) 

 

0 – 2,5 

  

3. Zaplanowanie opieki pielęgniarskiej zgodnie                      

z koncepcją procesu pielęgnowania : 

 rozpoznanie i wyłonienie problemów 

pielęgnacyjnych zgodnie z gradacją potrzeb 

 określenie celu działań 

 zaplanowanie opieki pielęgniarskiej  

 

 

 

0 - 12 

0 - 8 

0 - 15 

  

4. Sformułowanie zaleceń w zakresie dalszej opieki dla 

dyżuru następnego, do samoopieki lub dla 

rodziców/opiekunów, rodziny  

 

 

0 - 10 

  

                                 

                                                Ogółem uzyskano punktów (0-50 pkt.) : 
 

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący ........................................               

Członkowie   ……………………………. 

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

                          …………………………….      
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                                                           Załącznik Nr 7 

                                                                                                   

Ciechanów, dnia …………………  

 

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA 

ZAWODOWEGO – CZĘSĆ PRAKTYCZNA - EGZAMIN OCSE 

                         

Imię i nazwisko studenta:   ........................................................................................................... 

Data egzaminu:  ........................ Oddział: ....................................... 

 

Numer zadania:  ..........   

 

 

 

ARKUSZ OCENY ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 

l.p.  

Zakres egzaminu  

Skala 

punktowa

* 

Ocena 

Komisji 

Samoocen

a studenta 

1. Zadanie 1    

2.  Zadanie 2    

3. Zadanie  3    

4.     

                                 

                                                Ogółem uzyskano punktów (0-50 pkt.) : 
 *zmienna liczba punktów za poszczególne zadania dająca łącznie liczbę 50 

 

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący ........................................               

Członkowie   ……………………………. 

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

                          …………………………….      
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Załącznik Nr 8 

                                                                                                         Ciechanów, dnia……………… 

 

Pan / Pani     
........................................................................ 

Promotor/Recenzent 

 

Uprzejmie proszę o ocenę (recenzję) załączonej pracy dyplomowej pt: .............. ..................... 

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

studenta ................................................................................................ do dnia .......................... 

 

                                                                                                           Dziekan……………………. 

Kryteria oceny pracy dyplomowej  

Lp. Kryteria oceny Punktacja* Uwagi 

0 1 2 

Ocena merytoryczno - formalna  
  Zgodność/związek problematyki badawczej z kierunkiem 

studiów  
    

2. Zgodność treści z tematem pracy, celem i założeniami 

badawczymi 
    

3. Układ i struktura pracy     
4. Poprawność formułowania celu i założeń badawczych pracy 

(problemów badawczych)  
    

5. Trafność doboru metod, technik i narzędzi badawczych oraz 

teorii pielęgniarstwa 
    

6. Zastosowanie klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich według 

NANDA lub ICNP  
    

7. Poprawność i wnikliwość interpretacji uzyskanych wyników     
8. Zastosowanie terminologii naukowej i zawodowej                       

w aspekcie prezentowanego tematu 
    

9. Umiejętność formułowania wniosków     
10. Możliwość i sposób wykorzystania pracy  

(EBP - evidance-based practice; publikacja; itp.) 
    

Ocena źródeł 

11. Trafność doboru, aktualność i liczebność wykorzystanych 

źródeł  
    

12. Zakres wykorzystania danych źródłowych     
Ocena redakcyjna 

13. Poprawność językowa i techniki pisania pracy     
14. Poprawność przypisów i odsyłaczy     
15. Poprawność spisu treści, wykazu piśmiennictwa, graficznej 

prezentacji danych itp. 
    

* 0 - brak, 1 - zadowalająco, 2 - w pełni 

 

Ogółem pkt.: ...........  Ocena szkolna wg skali ocen ................................................................ 

 

Legenda:  15,0 –18,0 – dostateczny     21,5 – 24,0 – dobry 

       18,5 – 21,0 – dostateczny plus   24,5 – 27,0 – dobry plus 

            27,5 – 30,0 – bardzo dobry 

Uzasadnienie oceny 

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

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

Data: ..........................................                              Podpis : ..................................................... 
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Załącznik Nr 9 

                                                                                                   Ciechanów, dnia…………………... 

PROTOKÓŁ EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Imię i nazwisko studenta ...............................................................................  Nr albumu  ................ 

CZĘŚĆ A. OCENA PRACY  DYPLOMOWEJ 

Temat pracy ................................................................................................................ ................... 

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

Promotor pracy .......................................................................................................... ................... 

Recenzent pracy ......................................................................................................... ................... 

Ocena punktowa pracy wg promotora (recenzja w załączeniu):................................... ................. 

Ocena punktowa pracy wg recenzenta (recenzja w załączeniu): ……………………………... 

Ocena pracy dyplomowej (punktowa i  szkolna wg skali ocen): ……………..…………….. 

 

CZĘŚĆ B. EGZAMIN TEORETYCZNY 

Zestaw pytań Nr ……… 

I. Treść pytania 1 .......................................................................................................................... ...................... 

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

                                                                            Ocena punktowa (w skali 0 - 7 pkt.)  .............. 

II. Ocena punktowa za prezentację pracy  

                                                                             Ocena punktowa (w skali 0 - 3 pkt.):  ............. 

III. Treść pytania2....................................................................................................................... 

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

                                                                                 Ocena punktowa (w skali 0 - 20 pkt.): ............... 

IV. Treść pytania 3  ................................................................................................... ................... 

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

                                                                                   Ocena punktowa (w skali  0-20 pkt.) : ............. 

 

SUMA PUNKTÓW Z EGZAMINU TEORETYCZNEGO          

                                                               Ocena punktowa (w skali 0-50 pkt.) : ................................. 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący ...........................................    …………………………………          

Członkowie   …………………………….   …………………………………   

                           .............................................   …………………………………   
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Załącznik Nr 10 

 

 

KRYTERIA PREZENTACJI PRACY DYPLOMOWEJ 

 

Lp. Kryteria oceny Punktacja* Uwagi 

0 1 2 

1. Zgodność prezentacji z celem i tematem pracy  

 

    

2. Uzasadnienie problematyki badawczej - argumentacja  

 

    

3. Poprawność merytoryczna – terminologia naukowa i 

zawodowa  

 

    

4. Poprawność metodologiczna 

 

    

5. Układ i struktura prezentacji  

 

    

6. Umiejętność prowadzenia logicznego wywodu 

 

    

7. Wyrażanie opinii w kontekście opublikowanych  

i własnych wyników badań naukowych 

 

    

8. Atrakcyjność przekazu 

 

    

9. Estetyka prezentacji/czytelność slajdów 

 

    

10. Przestrzeganie czasu trwania prezentacji 

 

    

 

                   Ogółem uzyskano punktów (0-20 pkt.): 

 
 

* 0 - brak, 1 - zadowalająco, 2 - w pełni 
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Załącznik Nr 11 

 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ  

W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

            Część teoretyczną egzaminu dyplomowego stanowi  multimedialna prezentacja pracy 

dyplomowej oraz udzielenie odpowiedzi na trzy wylosowane pytania: 

1/  z zakresu badań naukowych w pielęgniarstwie, 

2/ z zakresu podstaw pielęgniarstwa lub podstawowej opieki zdrowotnej, 

3/ z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego lub internistycznego lub pediatrycznego, 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………… 

 

 Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Realizacja tematu: 

wyjaśnił pojęcia 

wynikające z istoty 

pytania; łączył w 

logiczny układ 

prezentowana wiedzę 

 

1-2-3-4 

 

1-2-3-4-5-6-7-8 

 

1-2-3-4-5-6-7-8 

Język i styl wypowiedzi 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 

Struktura wypowiedzi, 

komunikacja, 

wykorzystanie czasu 

 

1-2-3 

 

1-2-3-4 

 

1-2-3-4 

Razem za poszczególne 

pytania 

   

 

Razem  z egzaminu  

 

Pytanie1 – max.10 pkt 

Pytanie 2 – max.20 pkt 

Pytanie 3 – max.20 pkt 

 

7-8 –  odpowiedź pełna, samodzielna 

5-6 – odpowiedź pełna, ( pytania pomocnicze) 

3-4 – częściowa, wymaga uzupełnienia 

1-2 – błędna, duże braki i  luki w wiadomościach 
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KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI USTNYCH 

 

Ocena Realizacja tematu: wyjaśnił pojęcia wynikające z 

istoty pytania; łączył w logiczny układ 

prezentowana wiedzę 

Język i styl 

wypowiedzi 

Struktura wypowiedzi, komunikacja, 

wykorzystanie czasu 

 

 

7-8 pkt 

Znajomość omawianego tematu, pełna jego 

realizacja, zrozumienie wszystkich kwestii, 

właściwa argumentacja, hierarchizacja 

argumentów, przywoływanie właściwych 

przykładów, trafne wnioski i podsumowanie 

Formułowanie poprawnych merytorycznie odpowiedzi, obrona 

własnego stanowiska, dostosowanie stopnia szczegółowości 

odpowiedzi do pytania, swobodne i kulturalne, uczestnictwo w 

rozmowie. Przestrzeganie   zasad poprawnego mówienia,   

zachowana terminologia zawodowa i naukowa,   

stosowanie  środków językowych i retorycznych, przestrzeganie 

zasad etyki językowej  

Wypowiedź z wyraźnym punktem 

wyjścia, przemyślaną argumentacją, 

logiczne i jasno  uzasadnione, 

wnioski, zachowanie proporcji 

między częściami wypowiedzi, 

właściwe wykorzystanie czasu 

 

 

 

5-6 pkt 

Zrozumienie omawianego tematu i pełna jego 

realizacja, próba analizy tematu wypowiedzi i 

wnioskowania, uogólniania, przywołanie  

podstawowych kontekstów (z literatury  

i praktyki zawodu), częściowo udana 

argumentacja, własne opinie i sądy 

Formułowanie na ogół poprawnych 

merytorycznie odpowiedzi, próba obrony 

własnego stanowiska i dostosowanie stopnia 

szczegółowości odpowiedzi do pytania 

Przestrzeganie zasad poprawnego mówienia, komunikatywny 

styl, unikanie zbędnych powtórzeń, wykorzystanie właściwej 

terminologii 

Wypowiedź na ogół uporządkowana 

i spójna, dopuszczalne zachwianie 

logiczne, dążenie do zamknięcia 

całości wnioskiem uogólniającym, 

panowanie nad czasem 

 

3-4 pkt Omówienie tematu w sposób niepogłębiony, 

odtwórczy lub próba analizy i sformułowanie 

podstawowego wniosku, próba przywołania 

kontekstów (np. ze znanych tekstów lit. lub z 

praktyki zawodowej), argumentów, odtworzenie 

znanych opinii i sądów 

Odpowiedzi pozostają w związku z pytaniem, 

próba obrony swojego stanowiska 

Nieliczne błędy w mówieniu, 

schematyczny, komunikatywny styl, 

wystarczające słownictwo, 

 

Próba porządkowania wypowiedzi 

1-2 pkt Błędy merytoryczne, wypowiedź nie na temat Nie rozumienie pytań,   odpowiedzi  nie na temat 

Liczne błędy w mówieniu, ubogie słownictwo zawodowe i 

naukowe lub/i jego brak.  

 

Porządkowanie wypowiedzi z 

pomocą, brak samodzielności  
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    Załącznik Nr 12 

                                                                                                      Ciechanów, dnia ………………. 

  

 

PROTOKÓŁ 

PRZYZNANIA TYTUŁU LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA 

dnia ..................................... 

 

Pan/Pani..................................................................................... syn/córka................................. 

urodzony/a……………………………………….. w ................................................................. 

     Student/tka   Wydziału  Nauk o Zdrowiu i Nauk  Społecznych 

Państwowej  Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

Nr albumu ................................................. Rok immatrykulacji ... ............................. 

Średnia ocen w ciągu okresu studiów …………….…. .................  

Temat pracy dyplomowej : ................................................................................................................ 

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

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

Promotor:......................................................................................................................................  

Ocena pracy dyplomowej: ........................................................................................................... 

Wynik końcowy egzaminu dyplomowego (część teoretyczna i praktyczna) ....................... .................... 

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

OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW OBLICZANY JEST, zgodnie z zasadą: 

1. średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w toku studiów: …………… x 0,6 = …………………... 

2. ocena pracy dyplomowej: …………………………………………… x 0,2 = …….…….............. 

3. ocena egzaminu dyplomowego:……………………………………… x 0,2 = ……...…………… 

                                                           Suma punktów ze składowych                     ………………….. 

Ocena końcowa na dyplomie (słowna wg skali) ...................................................................................... 

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący .......................................................... 

Członkowie    ............................................................... 

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

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

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

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

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

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

                       ............................................................... 
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    Załącznik Nr 13 

                       

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………….. 

Data : ……………………………………………………………………………………… 

Oddział : …………………………………………………………………………………... 

 

RAPORT Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO –  

W WARUNKACH SYMULOWANYCH 

-PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE / PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

1. Pacjent : imię i nazwisko  (inicjały) ………… ………  wiek. ……………  nr sali …………   

2. Rozpoznanie lekarskie : …………………………………………………………………… 

3. Data przyjęcia do oddziału ……………………………… 

4. Wywiad (opisowy na podstawie danych zawartych w „Studium przypadku” lub obserwacji,  

    rozmowy, analizy dokumentacji, pomiarów oraz danych z „Przewodnika do gromadzenia    

    danych o pacjencie”): 

    4.1. rodzinny 

    4.2. środowiskowy / społeczny 

    4.3. chorobowy 

5. Opis metod leczenia: 

    5.1. diagnostycznego 

    5.2. farmakologicznego 

    5.3. dietetycznego 

6. Realizacja problemów opiekuńczych wg wzoru: 

                                         KARTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ   

Problem Cel działania Plan działań 

   

 

7. Wskazówki pielęgniarskie : 

    7.1. zalecenia dla dyżuru następnego  

    7.2. zalecenia dla pacjenta w zakresie samoopieki / zakres edukacji pacjenta 

7.3. zalecenia dla rodziny / opiekunów pacjenta 

                                                                

Data i podpis czytelny  studenta na Raporcie napisanym po zakończonym egzaminie 

praktycznym. 
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    Załącznik Nr 14 

 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………………….. 

Data : ……………………………………………………………………………………… 

Oddział : …………………………………………………………………………………... 

 

RAPORT Z CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 W  WARUNKACH  SYMULOWANYCH 

-PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

1. Pacjent : imię i nazwisko dziecka  (inicjały) ………… ……… wiek. …………… nr sali …………   

2. Rozpoznanie lekarskie : …………………………………………………………………… 

3. Data przyjęcia do oddziału ……………………………… 

4. Wywiad (opisowy na podstawie danych zawartych w „Studium przypadku” lub obserwacji,    

    rozmowy, analizy dokumentacji, pomiarów  oraz danych z „Przewodnika do gromadzenia    

    danych o pacjencie”): 

    4.1. rodzinny 

    4.2. środowiskowy / społeczny 

    4.3. rozwojowy  

    4.4. chorobowy 

5. Opis metod leczenia: 

    5.1. diagnostycznego 

    5.2. farmakologicznego 

    5.3. dietetycznego 

6. Realizacja problemów opiekuńczych wg wzoru: 

                                         KARTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ   

Problem Cel działania Plan działań 

   

 

7. Wskazówki pielęgniarskie : 

    7.1. zalecenia dla dyżuru następnego  

    7.2. zalecenia dla rodziców / opiekunów dziecka 

    7.3. zalecenia dla dziecka (w zależności od wieku i stanu dziecka)     

   

Data i podpis czytelny  studenta na Raporcie napisanym po zakończonym egzaminie 

praktycznym.                                                                                                                                           


