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I Zasady ogólne 

§ 1 

1. Szczegółowe zasady egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku 

pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia, zwane dalej „Zasadami egzaminu 

dyplomowego” określają zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku 

pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, część praktyczna 

i część teoretyczna. 

2. Przed przystąpieniem do egzaminu student powinien zostać zapoznany ze Szczegółowymi  

zasadami egzaminu dyplomowego oraz Regulaminem studiów Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Student podpisuje 

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi zasadami(załącznik 1). 

§ 2 

1. Egzamin dyplomowy jest formą sprawdzającą stopień opanowania przez studenta wiedzy 

i umiejętności praktycznych, przewidzianych w standardach kształcenia dla kierunku 

pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia). Ma on na celu sprawdzenie stopnia 

przygotowania studenta do samodzielnego wykonywania pracy w zawodzie 

pielęgniarki/pielęgniarza. 

2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

a) części teoretycznej (odpowiedź ustna i obrona pracy licencjackiej), 

b) części praktycznej (zadanie praktyczne typu „próba pracy”). 

3. Część teoretyczna egzaminu polega na zweryfikowaniu wiedzy studenta z zakresu 

podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej oraz obronie pracy licencjackiej.  

4. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na wykonaniu zadania praktycznego  

w jednym z trzech podstawowych oddziałów szpitalnych: oddziale chorób wewnętrznych, 

oddziale pediatrycznym i oddziale chirurgicznym. Zadanie polega na zaplanowaniu, 

zrealizowaniu i udokumentowaniu indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad chorym               

(w oparciu o metodę procesu pielęgnowania) oraz przedstawienie sprawozdania                        

z wykonanego zadania. 

5. Egzamin praktyczny odbywa się przed egzaminem teoretycznym. 



6. Każda z części egzaminu podlega odrębnej ocenie. Warunkiem zdania egzaminu 

dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich części egzaminu 

dyplomowego. 

7. Ocenę z egzaminu dyplomowego (1/6 oceny końcowej na dyplomie) stanowi średnia ocen 

uzyskanych z obu części egzaminu (teoretycznego i praktycznego). 

8. Za organizację egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału. 

9. Za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji 

Egzaminu Dyplomowego - powołany przez Dziekana Wydziału.  

 

II Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego 

§ 3 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (części praktycznej i teoretycznej) 

jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia), zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w programie i planie studiów, 

     2) uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej/licencjackiej (ocena    

          promotora, ocena recenzenta),  

     3) złożenie w Dziekanacie wymaganych dokumentów, w tym pracy dyplomowej. 

2.Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie  

z praktycznej części egzaminu co najmniej oceny dostatecznej. 

3. Do części praktycznej przystępuje student który spełnia warunki opisane w pkt 1;  1-3.  

 

III Praca dyplomowa/licencjacka  

§ 4 

1. Zakłada się, iż praca licencjacka jest rozwiązaniem przez studenta zagadnienia (problemu) 

praktycznego przy pomocy istniejącej wiedzy teoretycznej oraz metodologicznej, jaką 

dysponuje określona dyscyplina naukowa reprezentowana przez promotora pracy 

licencjackiej. 



2. Praca dyplomowa ma charakter kazuistyczny (studium przypadku).  

3.Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową na 2 tygodnie przed ustalonym 

terminem praktycznej części egzaminu dyplomowego, nie później jednak niż do dnia 30 

czerwca, w roku akademickim 2019/2020 nie później niż na dwa tygodnie przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

4. Zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 

promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki i co najmniej tytuł zawodowy magistra. 

5. Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej) określają Wymogi dotyczące 

pisania pracy dyplomowej na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia, profil 

praktyczny)stanowiące załącznik 11. 

 

IV Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu dyplomowego  

§ 5 

1.Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadzają komisje powołane przez 

Dziekana Wydziału, składające się co najmniej z trzech osób (przewodniczącego i członków 

komisji), posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe i co najmniej tytuł zawodowy 

magistra, nie więcej jednak niż 5 członków. W skład Komisji dyplomowej może być 

powołany interesariusz zewnętrzny. 

2. Przewodniczącym komisji, w uzasadnionych przypadkach, może być osoba posiadająca 

tytuł magistra. 

3. Do zadań przewodniczącego Komisji należy: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego, 

b) rozstrzyganie kwestii spornych, 

c) ogłaszanie wyników egzaminu. 

4. W przypadku nieobecności osoby powołanej w skład Komisji, Dziekan Wydziału może 

wyznaczyć zastępstwo. 

5. W czasie trwania praktycznej części egzaminu na jednym oddziale mogą pracować 

jednocześnie 2 komisje. Liczba członków w komisjach może być różna w zależności od 

potrzeb organizacyjnych.  



6. W pracach komisji może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, opiekun roku.  

7. Część praktyczną egzaminu może zdawać równocześnie na jednym oddziale nie więcej niż 

łączna liczba studentów przypadająca na komisję, przy czym na jednego egzaminatora                           

w komisji nie może przypadać więcej niż 2 studentów.  

8. Egzamin przeprowadza się w zakładach opieki zdrowotnej, na jednym z trzech oddziałów: 

pediatrycznym, chirurgicznym, internistycznym. Za przygotowanie oddziału do egzaminu 

dyplomowego odpowiedzialna jest pielęgniarka naczelna wyznaczonego szpitala                             

i pielęgniarka oddziałowa, a z ramienia Uczelni – przewodniczący komisji.  

9. Losowanie oddziałów, w których będzie odbywała się praktyczna część egzaminu 

dyplomowego nadzoruje komisja powołana przez Dziekana Wydziału w składzie: pracownik 

dziekanatu i starosta roku. W skład komisji może być  powołany opiekun roku.  

10. Część praktyczna egzaminu dyplomowego odbywa się ze względu na bezpieczeństwo 

zdających, komisji oraz pacjentów w jednym szpitalu wyznaczonym i przygotowanym przez 

Uczelnię w porozumieniu z daną placówką. Student będzie miał możliwość zapoznania się  

z organizacją pracy na wylosowanym przez siebie oddziale na godzinę przed rozpoczęciem 

egzaminu. 

11. Losowanie przez studenta oddziału szpitalnego odbywa się na dwa dni przed egzaminem 

praktycznym w obecności Komisji. Ilość kart do głosowania powinna odpowiadać liczbie 

zdających w danym szpitalu. Karty do losowania oznakowane są pieczęcią Wydziału.  

Z przebiegu losowania sporządza się protokół osobno dla każdego oddziału w danym szpitalu. 

(załącznik 3) 

12. Egzamin praktyczny trwa 8 godzin dydaktycznych. 

13. Student zgłasza się na egzamin co najmniej 15 min. przed zaplanowaną godziną egzaminu 

z aktualną książeczką zdrowia. Studenta obowiązuje strój zawodowy oraz identyfikator.  

14. Na egzamin nie można wnosić telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp. 

15. Na wylosowanym oddziale, w dniu egzaminu praktycznego, studenci losują zadania 

egzaminacyjne typu „próba pracy”. Zadanie student losuje przed Komisją Egzaminacyjną 

(karta zadania praktycznego typu „próba pracy”- załącznik 4). Karta zadania praktycznego 

oznakowana jest pieczęcią Wydziału. Przed rozpoczęciem zadania studentowi przysługuje 30 

minut na przygotowanie się. 



16. Zadanie egzaminacyjne polega na sprawowaniu opieki pielęgniarskiej, udokumentowaniu  

działań związanych z opieką nad pacjentem oraz przedłożeniu sprawozdania z procesu 

pielęgnowania nad pacjentem i wykonanych czynności (załącznik 5). 

17. Podczas egzaminu student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnętrznych 

oddziału, przepisów BHP, profilaktyki HIV i AIDS, wytycznych związanych ze stanem 

zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii związanymi z rozprzestrzenieniem się wirusa 

SARS-CoV-2. 

18. W czasie egzaminu praktycznego student ma prawo do jednej 30 minutowej przerwy na 

posiłek, która powinna odbywać się w obecności członków Komisji. 

19. Jeżeli w trakcie egzaminu student - w związku ze sprawowaniem opieki nad pacjentem -   

musi opuścić oddział, towarzyszy mu członek Komisji. 

20. Student podczas egzaminu ma prawo do korzystania z indywidualnej dokumentacji 

pacjenta i dokumentacji oddziału, w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania 

egzaminacyjnego. Wymagane jest uzyskanie stosownego oświadczenia od pacjentów, nad 

którymi w trakcie trwania egzaminu opiekę sprawują studenci (załącznik 7). 

21. Za egzamin praktyczny student może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Kryteriami 

oceny egzaminu praktycznego są: 

a) bezpieczeństwo pacjenta i własne studenta – 0- 10 pkt; 

b) dokładność wykonania zadania egzaminacyjnego – 0 - 12 pkt; 

c) szybkość i trafność podejmowanych czynności oraz świadomość konsekwencji tych 

działań – 0 - 9 pkt; 

d) umiejętność komunikowania się i współpracy z pacjentem i zespołem lekarsko-

pielęgniarskim na oddziale – 0 - 6 pkt; 

e)satysfakcja pacjenta – 0 - 5 pkt; 

f)poprawność ustalenia celu realizowanego zadania i stopień osiągnięcia celu – 0 - 6 pkt; 

g)samodzielność działań – 0 - 6 pkt; 

h) umiejętność oceny własnego działania – 0 - 6 pkt; 

22.Przy ustalaniu oceny za część praktyczną egzaminu stosuje się następujący przeliczniki 

uzyskanej punktacji:  

a) od 0 do 35 pkt. – niedostateczny 



b) od 36 do 40 pkt. – dostateczny 

c) od 41 do 45 pkt. – dostateczny plus 

d) od 46 do 50 pkt. –dobry 

e) od 51 do 55 pkt. –dobry plus 

f)od 56 do 60 pkt. –bardzo dobry. 

23. Liczba uzyskanych punktów i ocena wpisywane są do protokołu z części praktycznej 

egzaminu dyplomowego (załącznik 8). 

24. Dokumentację  części praktycznej egzaminu stanowią: 

1) oświadczenie studenta o zapoznaniu się z zasadami egzaminu – załącznik 1; 

2) protokół z losowania szpitali – załącznik 2; 

3) protokół z losowania oddziałów – załącznik 3; 

4) protokół z losowania zadań egzaminacyjnych – załącznik 4; 

5) karta zadania praktycznego – załącznik 5; 

6) dokumentacja z procesu pielęgnowania pacjenta – załącznik 6; 

7) oświadczenie pacjenta (opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na udział  

w egzaminie dyplomowym studenta – załącznik 7; 

8) protokół z części praktycznej egzaminu dyplomowego – załącznik 8. 

25. Student przed egzaminem obowiązkowo musi wykonać badanie na obecność wirusa 

SARS-CoV-2. Student, u którego stwierdzono wynik pozytywny nie będzie mógł przystąpić 

do egzaminu dyplomowego. Studentowi zostanie wyznaczony kolejny termin. 

 

V Organizacja i przebieg części teoretycznej egzaminu dyplomowego  

§ 6 

1. Cześć teoretyczna egzaminu odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana 

Wydziału, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. Do zadań 

Przewodniczącego Komisji należy: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

b) rozstrzyganie kwestii spornych, 



c) ogłaszanie wyników egzaminu. 

2. W przypadku nieobecności osoby powołanej w skład Komisji, Dziekan Wydziału może 

wyznaczyć zastępstwo. 

3. W sytuacjach szczególnych dziekan może dokonywać zmian w organizacji egzaminu 

dyplomowego.  

4. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego polega na: 

a) udzieleniu przez studenta ustnej odpowiedzi na losowo wybrane 3 pytania z puli pytań -  

po jednym z zakresu wiedzy dotyczącej pielęgniarstwa pediatrycznego, pielęgniarstwa 

chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego. Komisja Egzaminacyjna ma prawo zadać 

studentowi dodatkowe pytanie z  zakresu podstaw pielęgniarstwa. 

b) prezentacji pracy licencjackiej polegającej na  przedstawieniu i omówieniu głównych 

tez pracy, prezentacji wyników i praktycznych rozwiązań  problemów związanych z 

opieką nad pacjentem.  

5. Za odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy specjalistycznej oraz prezentację swojej pracy 

dyplomowej student może uzyskać maksymalnie 40 pkt. zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a) odpowiedzi na 3 pytania: 

ocena wiedzy studenta – od 0 do 10 pkt. za każdą odpowiedź; max – 30 pkt; 

b) prezentacja pracy - maksymalnie 10 pkt, w tym: 

- omówienie głównych tez pracy: 0 - 1 pkt; 

-prezentację wyników i praktycznych rozwiązań problemów związanych z opieką nad 

pacjentem – 0- 4 pkt, 

- udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu pracy dyplomowej – 0 -5pkt. 

6. Przy ustalaniu ostatecznej oceny z części teoretycznej egzaminu dyplomowego stosuje się 

następujący przelicznik uzyskanej punktacji:  

a) od 0 do 22 pkt – niedostateczny 

b) od 23 do 26 pkt– dostateczny 

c) od 27 do 30 pkt – dostateczny plus 

d) od 31 do 34 pkt – dobry 

e) od 35 do 37 pkt – dobry plus 



f)  od 38 do 40 pkt. bardzo dobry  

7. Dokumentację egzaminu teoretycznego stanowią: 

 a) zestaw pytań egzaminacyjnych  

 b)  protokół egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo (załącznik 9) 

c)  arkusz odpowiedzi – punktacja (załącznik 9a) 

c) zestawienie wyników egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo (załącznik 10). 

8. Ostateczny wynik studiów ustala Komisja Egzaminu Dyplomowego podczas egzaminu  

teoretycznego. 

9. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są: 

a)  średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z całego toku studiów                               

z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów                 

z semestrów zaliczonych,  

b) ocena pracy dyplomowej (średnia ocen promotora i recenzenta),  

c) ocena egzaminu dyplomowego (średnia ocen z części praktycznej i teoretycznej). 

10. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 2/3 oceny  wymienionej w ust. 3 pkt a, 1/6 

oceny pracy dyplomowej i 1/6 oceny egzaminu dyplomowego wymienionych w ust. 3 pkt b-c. 

 

VI Postanowienia końcowe 

§ 7 

1. Student otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa, jeżeli złożył z wynikiem 

pozytywnym egzamin dyplomowy, czyli uzyskał w obu częściach egzaminu (teoretycznej i 

praktycznej) oceny co najmniej dostateczne. 

2. Ostateczny wynik studiów ustala Komisja Egzaminu Dyplomowego podczas egzaminu  

teoretycznego. 

3. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są: 

d) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń z całego toku studiów                               

z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów                 

z semestrów zaliczonych,  



e) ocena pracy dyplomowej (średnia ocen promotora i recenzenta),  

f) ocena egzaminu dyplomowego (średnia ocen z części praktycznej i teoretycznej). 

4. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 2/3 oceny wymienionej w ust. 3 pkt a, 1/6 

oceny pracy dyplomowej i 1/6 oceny egzaminu dyplomowego wymienionych w ust. 3 pkt 

b-c. 

5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik, wyrównany do oceny 

zgodnie z zasadą: 

1) do 3,30   dostateczny (3), 

2) 3,31 – 3,70 dostateczny plus (3,5), 

3) 3,71 – 4,10 dobry (4), 

4) 4,11 – 4,50 dobry plus (4,5), 

5) 4,51 i powyżej bardzo dobry (5). 

6. Pozostałe zasady reguluje Regulamin studiów. 

 

 

 


