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WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO 

STUDIA II STOPNIA 

 

§ 1 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego kończącego studia II stopnia jest: 

1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów zajęć) i praktyk zawodowych 

przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów oraz uzyskanie 120 pkt ECTS 

przewidzianej w programie i toku kształcenia. 

2.  uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej, 

3. złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych następujących  

dokumentów: 

a) indeksu i legitymacji; 

b) karty obiegowej; 

c) dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej podpisanej przez promotora: jeden egzemplarz 

drukowany dwustronnie, zgrzany, drugi egzemplarz w twardej oprawie; 

d) wersji elektronicznej pracy dyplomowej (płyta CD w papierowym opakowaniu) z informacją 

zawierającą następujące dane: imię i nazwisko studenta, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora, 

rok akademicki i podpisanej przez promotora pracy; 

e) oświadczenie o przestrzeganiu prawa autorskiego (załącznik 1); 

f) oświadczenie studenta w sprawie udzielenia Uczelni licencji (załącznik 2). 

Wymienione dokumenty należy złożyć w dziekanacie co najmniej na 2 tygodnie przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.  

                                                                  § 2 

1. Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową 

nie później niż do dnia 30 czerwca roku akademickiego kończącego cykl kształcenia. 

2. Dziekan wydziału, na wniosek promotora lub na wniosek studenta, może przesunąć termin 

złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o 3 miesiące od terminu określonego w pkt. 1, w 

razie: 

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 

2) niemożności   wykonania   pracy    magisterskiej    w   obowiązującym terminie z 

uzasadnionych przyczyn, 

3. W okresie przedłużenia student zachowuje uprawnienia studenckie z ograniczeniem praw 

do korzystania z pomocy materialnej, określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 3 

1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 2 ust. 1-3 zostaje 

skreślony z listy studentów. 

2. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej ma prawo 

wznowić studia. Wznowienie studiów następuje na co najmniej jeden ostatni semestr 

przewidywany planem studiów. Dziekan wydziału wyznacza różnice programowe 

wynikające z programu studiów w tym planu studiów. 

3. Student skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej otrzymuje 

nowy temat pracy dyplomowej. 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

  



§ 4 

 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana wydziału, w skład 

której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. Do składu komisji może być powołany 

interesariusz zewnętrzny. 

2.Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego może być nauczyciel akademicki 

posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dziekan wydziału wyznacza innego przewodniczącego. 

3.W przypadku nieobecności osoby powołanej w skład komisji, dziekan wydziału może 

wyznaczyć zastępstwo. 

4.Egzamin dyplomowy winien odbywać się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy 

od daty złożenia pracy dyplomowej. 

5. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 2, 

egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od 

daty złożenia pracy dyplomowej. 

6. Dziekan wydziału może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, 

który złożył pracę dyplomową przed upływem terminu określonego w § 2 pkt 1. 

 

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

§ 5 

1. Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia weryfikuje 

osiągnięte efekty uczenia się objęte obowiązującym standardem kształcenia w zawodzie 

pielęgniarki poprzez:  

 a. określenie poziomu wiedzy studenta wskazującej na znajomość podejmowanych 

zagadnień objętych programem studiów; 

 b. wykazanie przez studenta umiejętności analizowania informacji i wykorzystania ich wraz 

z posiadaną wiedzą do formułowania planu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej na poziomie 

zaawansowanym; 

 c. wskazanie nabytych przez studenta kompetencji społecznych wykazanych poprzez 

umiejętność rozwiązywania problemów związanych z realizacją specjalistycznej opieki 

pielęgniarskiej; 

      d. umiejętności  budowania  warsztatu  badacza, prowadzenia badań oraz prezentacji 

uzyskanych wyników badań; 

e. umiejętności posługiwania się językiem profesjonalnym. 

 

2. Egzamin dyplomowy kończący studia II stopnia składa się z części pisemnej i ustnej: 

      a. część pisemna polega na rozwiązaniu szeregu zadań praktycznych i przedstawieniu planu 

specjalistycznej opieki pielęgniarskiej w oparciu o podaną w zadaniu sytuację kliniczną 

pacjenta; 

      b. część ustna polega na prezentacji pracy dyplomowej. 

  

3. Przy ustalaniu oceny z egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 8. 

 

 

 

 

§ 6 



1.Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może być egzaminem otwartym. 

Wniosek taki należy złożyć do rektora za pośrednictwem dziekana wydziału najpóźniej miesiąc 

przed złożeniem pracy dyplomowej. 

2.Otwarty egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana wydziału, 

w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. Do składu komisji może być 

powołany interesariusz zewnętrzny. 

3.Przewodniczącym komisji otwartego egzaminu dyplomowego może być dziekan wydziału, 

nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego. 

4.Otwarty egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, na którym student prezentuje pracę 

dyplomową, ustosunkowuje się do recenzji, bierze udział w dyskusji dotyczącej pracy, 

odpowiada na zadane pytania egzaminacyjne. 

5.Uczestnicy otwartego egzaminu dyplomowego niebędący członkami komisji egzaminacyjnej 

nie mogą zadawać pytań oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej dotyczącej oceny 

egzaminu. 

6. Przy ustaleniu oceny egzaminu dyplomowego otwartego stosuje się zapis § 8. 

7. Termin i miejsce przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego zamieszcza się na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej uczelni. 

 

§ 7 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, 

dziekan wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 

2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później, niż po upływie dwóch miesięcy od daty 

egzaminu pierwszego. 

3. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydziału 

skreśla studenta z listy studentów. 

 

OCENA Z EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

§ 8 

1. Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego. 

2. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów są: 

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

uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów z 

semestrów zaliczonych, 

2) ocena pracy dyplomowej, 

3) ocena egzaminu dyplomowego. 

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

pracy dyplomowej oraz 1/6 oceny egzaminu dyplomowego. 

4. 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). 

5. Wyrównanie do oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu. We wszystkich innych 

zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów, obliczany jak w ust. 3. 



§ 9 

1. Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymagań określonych programem studiów 

i regulaminem studiów, uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz złożenie egzaminu 

dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

2. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem uczelni i otrzymuje 

dyplom ukończenia studiów. 

3. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu winien uregulować wszystkie zobowiązania wobec 

uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty, w tym kartę obiegową oraz uiścić 

wymagane opłaty. 

4. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymuje absolwent, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

- złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, 

- uzyskał średnią ze studiów od 4.75, 

- uzyskał oceny bardzo dobre z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, 

- nie był karany dyscyplinarnie. 

5. Komisja egzaminu dyplomowego stwierdza w protokole egzaminu dyplomowego 

spełnienie przez absolwenta kryteriów uprawniających do otrzymania dyplomu z 

wyróżnieniem. 

6. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem, według uczelnianego 

wzoru. 

 

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 

§ 10 

 

Informacje ogólne: 

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora: nauczyciela 

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, doktora habilitowanego lub 

doktora.                                    

2. Tematy prac dyplomowych na studiach II stopnia powinny być ustalone do końca III 

semestru.  

3. Prace dyplomowe są przedmiotem prawa autorskiego, przy czym prawa autorskie 

przysługują studentowi, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo publikacji przysługuje 

uczelni. 

4. W stosunku do prac dyplomowych studentów ma zastosowanie procedura antyplagiatowa. 

Zweryfikowanie pracy poprzez system antyplagiatowy i uznanie jej za samodzielną jest 

jednym z warunków dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 

5. Dziekan wydziału, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przygotowanie przez niego 

pracy dyplomowej w języku obcym, jeżeli pozwalają na to możliwości kadrowe uczelni 

oraz stopień znajomości przez studenta języka obcego, w którym zamierza on przygotować 

pracę. 

6. Student, aby uzyskać zgodę na wykonanie pracy w języku obcym winien wystąpić do 

dziekana wydziału w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia seminarium dyplomowego, z 

wnioskiem pozytywnie zaopiniowanym przez promotora. 

7. Pracę dyplomową w języku obcym może wykonać student, legitymujący się certyfikatem 

znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 lub wyższym Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

8. W przypadku napisania pracy dyplomowej w języku obcym, obowiązuje umieszczenie w 

niej tytułu i streszczenia w języku polskim. 

9. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun pracy oraz jeden recenzent.  

10. Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedostateczna, decyzję o dopuszczeniu studenta 



do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii drugiego 

recenzenta. 

12. Ocena pracy dyplomowej następuje w formie zgodnej z arkuszem oceny pracy dyplomowej 

(wg załącznika warunki dyplomowania na wydziale nauk społecznych i humanistycznych 12 ). 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ 

KOŃCZĄCEJ STUDIA II STOPNIA  

§ 11 

 

1.Prace dyplomowe są najważniejszą samodzielną pracą studenta kończącą cykl kształcenia i  

należą do szeroko rozumianych prac w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu z 

uwzględnieniem międzynarodowych wytycznych i konwencji oraz zastosowaniem zwyczajów 

i standardów przyjętych w tej dziedzinie nauki.  

2.Potwierdzeniem    samodzielności    napisania    pracy    dyplomowej   jest oświadczenie  

podpisane  przez  autora  pracy  dyplomowej  w  obecności pracownika   Uczelni   

przyjmującego   pracę. 

3.Temat pracy ustala ze studentem i prowadzi promotor pracy dyplomowej, wyznaczony przez 

dziekana. 

4.Praca dyplomowa powinna mieć charakter oryginalny - istotny dla praktyki zawodowej 

pielęgniarki.  

2.Praca ma charakter badawczy.  

3.Badania powinny być prowadzone z zastosowaniem metodologii sondażowych, studium 

przypadku, monografii lub innej metody wpisującej się w obszar badawczy pielęgniarstwa. 

4.Badania mogą mieć charakter jakościowy lub ilościowy.  

5. Do opracowania wyników badań powinny być stosowane metody i programy statystyczne, 

przyjęte na gruncie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (w zależności od celu i przedmiotu 

badań). 

 

BUDOWA PRACY BADAWCZEJ  

§ 12 

 

1. Praca dyplomowa o charakterze empirycznym powinna składać się z następujących 

elementów: strony tytułowej, spisu treści, wprowadzenia (część teoretyczna), ujętego w formie 

uzasadnionych merytorycznie rozdziałów zawierających następujące zagadnienia: omówienie 

wcześniejszych badań nad problemem podjętym przez autora pracy, wskazanie kontekstu 

teoretycznego. Część  metodologiczna badań powinna zawierać: określony cel badań, problemy 

badawcze, hipotezy badawcze, opis metody, charakterystykę osób badanych, narzędzi 

badawczych: standardowych (np. testów) i niestandardowych (własnych kwestionariuszy 

ankiet), procedury badawczej zastosowanej przez autora pracy. Część badawcza pracy, to: 

prezentacja wyników, ich analiza wraz z dyskusją. Ponadto streszczenie w języku polskim i 

angielskim zawierające słowa kluczowe i syntetyczne ujęcie, piśmiennictwo polskie i 

angielskie, spis tabel i rycin oraz aneksy.  

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA PRACY  

§ 13 

 



1. Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 12-14, interlinia 1,5.  

2. Marginesy powinny mieć po 2,5cm, od strony lewej szerokość marginesu - 2,5-3,5cm. 

3. Tabele powinny być opatrzone nagłówkami z kolejnym numerem tabeli (cyfry rzymskie lub 

arabskie) i tytułem.  

4. Ryciny (wykresy, fotografie, reprodukcje) powinny posiadać podpis pod obiektem, 

opatrzony kolejnym numerem (cyfry arabskie) oraz tytułem. W przypadku zaczerpnięcia ryciny 

lub tabeli należy wskazać w tytule źródło pochodzenia. 

5. W pracy należy wyjaśnić wszystkie zastosowane skróty, przynajmniej przy pierwszym ich 

użyciu w tekście.  

 

PIŚMIENNICTWO  

§ 14 

 

1. Spis piśmiennictwa umieszczamy na końcu pracy i układamy alfabetycznie . 

2. W tekście prace cytujemy po kropce zdania jako indeks górny.  

3. W przypadku powoływania się na autorów w tekście pracy cytowanie umieszczamy 

bezpośrednio po nazwisku autora danej pracy (np.: Według Klimka i wsp23 badanie to stanowi 

„......."). 

4. Publikacje w spisie piśmiennictwa powinny być podane zgodnie z następującą konwencją: 

a) prace z czasopism naukowych powinny zawierać nazwiska i inicjały wszystkich autorów, 

tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus lub przy braku pełna nazwa), rok wydania, 

wolumen oraz pierwszą i ostatnią stronę; 

b)  rozdziały w książkach i monografiach, monografie  powinny być cytowane w następujący 

sposób: nazwiska i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwiska i inicjał redaktora 

książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, pierwsza strona; 

c) strony internetowe cytujemy: nazwa strony (materiału źródłowego), adres URL i data wejścia 

na stronę. 

5. W pracy powinny być wykorzystane publikacje nie starsze niż 10 lat, chyba że wobec braku 

aktualnych doniesień konieczne jest wykorzystanie starszych źródeł.  

6. Zaleca się, aby praca magisterska opracowana została na podstawie od 15 do 20 pozycji 

zwartych oraz czasopisma  (jeżeli to możliwe), ujętych w przypisach i bibliografii. 

 

PRZYPISY  

§ 15 

 

1.Wyróżnia się następujące rodzaje przypisów: 

a) przypis źródłowy zwykły informuje o pochodzeniu faktów lub poglądów 

przedstawionych przez autora tekstu, 

b) przypis źródłowy rozszerzony – informuje i zawiera dodatkowo cytaty i/lub ich szersze 

omówienie, 

c) przypis polemiczny, w którym autor podejmuje polemikę z innymi autorami,  

d) przypis dygresyjny, dotyczy faktów i/lub poglądów mających mniejszy związek z 

tematem pracy, ale wartych przytoczenia,  

e) przypis odsyłający, który informuje o innych autorach piszących szerzej o danej kwestii. 

2.W pracy dyplomowej stosuje się przypisy dolne (u dołu strony). Numeracja przypisów 

powinna być ciągła (dla całej pracy). 

 

 

 

Wzór strony tytułowej  

 



 

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 

 

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 

 

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO  

STUDIA II STOPNIA 

PROFIL PRAKTYCZNY 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Nr albumu (tylko cyfry) 

 

 

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ 

 

 

     

 

 

 

Pracę przyjmuję      Praca dyplomowa  

napisana pod kierunkiem 

…………………………………………. 

data i podpis promotora 

……………………………… 

 

Tarnobrzeg 2021 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 



 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

 

 

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że składaną przeze mnie pracę dyplomową 

napisałem(am) samodzielnie i nie była ona wcześniej przedmiotem procedur związanych  

z uzyskaniem tytułu zawodowego w jakiejkolwiek wyższej uczelni. 

Oświadczam również, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją 

elektroniczną. 

 

 

 

……………………..     …………………………………………… 

data       czytelny podpis autora pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

w sprawie udzielenia Uczelni licencji 

 

 

Imię i nazwisko studenta: ……………………………………………………….., autor pracy 

dyplomowej, pod tytułem: ……………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………………………………….., 

udziela Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu nieodpłatnie i na czas nieokreślony prawa do korzystania z treści pisemnej 

pracy dyplomowej w poniżej określonych celach: 

1. wprowadzenia tekstu pracy dyplomowej do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego  

w celu jej weryfikacji (przetwarzanie w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym) pod 

względem jej samodzielności. Przez przetwarzanie w Jednolitym Systemem 

Antyplagiatowym rozumiem porównywanie przez system treści pracy dyplomowej  

z innymi dokumentami oraz generowanie raportu umożliwiającego ocenę, czy praca 

dyplomowa zawiera nieuprawnione zapożyczenia oraz manipulacje na tekście 

2. wprowadzenia pracy dyplomowej do elektronicznej bazy danych Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego. 
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