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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573) 

oraz Regulaminu studiów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

2. Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie stopnia opanowania przez studenta 

wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas studiów pierwszego stopnia określonej 

standardem kształcenia i weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia się 

określonych w programie studiów.  

 

§ 2 

1. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy 

od daty złożenia pracy dyplomowej. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych objętych planem studiów, 

2) zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów, 

3) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla pierwszego stopnia 

kształcenia, 

4) pozytywny wynik antyplagiatowej weryfikacji pracy w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym, 

5) otrzymanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej uzyskanych od promotora 

i recenzenta. 

3. Egzamin dyplomowy obejmuje treści programowe określone dla przedmiotów 

zawodowych właściwych dla pierwszego stopnia kształcenia i składa się z części 

praktycznej i teoretycznej. 

4. Egzamin teoretyczny przeprowadza się po zdanym egzaminie praktycznym. 

 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne powołane przez Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu składające się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego: 

1) Komisja Egzaminacyjna powołana w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego, 

2) Komisja Egzaminacyjna powołana w celu przeprowadzenia egzaminu teoretycznego. 

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wchodzą: Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu lub Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa albo 

upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy jako Przewodniczący Komisji oraz nauczyciele akademiccy z tytułem 

zawodowym magistra pielęgniarstwa, posiadający prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki. 

3. W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wchodzą Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu lub Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa albo 
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upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień 

naukowy jako Przewodniczący Komisji oraz promotor i recenzent.  

4. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej należy: 

1) zatwierdzenie harmonogramu przebiegu egzaminu, 

2) czuwanie nad regulaminowym przebiegiem egzaminu, 

3) rozstrzyganie kwestii spornych w czasie egzaminu, 

4) dokumentowanie przebiegu egzaminu, 

5) ogłoszenie wyników egzaminu. 

5. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej należy: 

1) przygotowanie dokumentów związanych z przebiegiem egzaminu, 

2) ocenianie wiedzy i umiejętności zdającego, 

3) wypełnianie protokołów zbiorczych,  

4) sprawdzanie kompletności dokumentacji indywidualnej zdającego z przebiegu 

egzaminu. 

6. Do obowiązków Członka Komisji Egzaminacyjnej należy: 

1) przygotowanie pytań i zadań egzaminacyjnych, 

2) ocena wiedzy i umiejętności zdającego, 

3) wypełnianie dokumentacji indywidualnej zdającego. 

 

§ 4 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału Nauk 

o Zdrowiu w porozumieniu z członkami Komisji Egzaminacyjnych. 

2. Harmonogram przebiegu egzaminu dyplomowego podany jest do wiadomości studentów w 

terminie nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia na 

tablicy ogłoszeń oraz poprzez zamieszczenie informacji w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

§ 5 

1. Egzamin dyplomowy powinien:  

1) zapewnić obiektywność oceny, tj. zgodność wyników oceniania z faktycznymi 

osiągnięciami studenta, 

2) ocenić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych,  

3) ocenić umiejętności łączenia teorii z praktyką, 

4) ocenić kompetencje społeczne. 

2. Komisję Egzaminacyjną i osoby związane z przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego 

obowiązuje tajemnica służbowa określona odrębnymi przepisami. 

3. Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien posiadać dokument tożsamości 

(dowód osobisty lub paszport). 

 

§ 6 

1. Egzamin dyplomowy studiów pierwszego stopnia składa się z: 

1) egzaminu praktycznego, 

2) egzaminu teoretycznego.   

2. Wynik egzaminu dyplomowego wyrażany jest w punktach i obejmuje łączne wyniki 

egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego. 

3. Maksymalna liczba punktów z egzaminu dyplomowego wynosi 90 pkt, w tym: egzamin 

praktyczny 45 pkt i egzamin teoretyczny 45 pkt. 
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4. Student zdał egzamin praktyczny jeżeli, w wyniku postępowania egzaminacyjnego, uzyskał 

co najmniej 23 pkt. 

5. Student zdał egzamin teoretyczny jeżeli, w wyniku postępowania egzaminacyjnego, 

uzyskał co najmniej 23 pkt. 

6. Student zdał egzamin dyplomowy jeżeli, w wyniku postępowania egzaminacyjnego, 

uzyskał łącznie z egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego co najmniej 46 pkt. 

7. Przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie na oceny odbywa się w następujący 

sposób: 

82 - 90 pkt – bardzo dobry 

73 - 81 pkt – plus dobry 

64 - 72 pkt – dobry 

55 - 63 pkt – plus dostateczny 

46 - 54 pkt – dostateczny 

45 i mniej  – niedostateczny. 

8. Wynik egzaminu zapisywany jest w protokole egzaminacyjnym. 

 

§ 7 

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych w toku studiów, 

zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem ocen 

niedostatecznych, z wyjątkiem ocen negatywnych poprawionych na egzaminie 

komisyjnym, 

2) średnia ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta, 

3) średnia ocen uzyskanych w trakcie egzaminu dyplomowego wyrównana zgodnie 

z zasadą: 

 do oceny niedostatecznej (2)     – średnia poniżej 2,75; 

 do oceny dostatecznej (3)      – średnia od 2,75 do 3,24;  

 do oceny dostatecznej plus (3,5)     – średnia od 3,25 do 3,74;  

 do oceny dobrej (4)       – średnia od 3,75 do 4,24;  

 do oceny dobrej plus (4,5)     – średnia od 4,25 do 4,74;  

 do oceny bardzo dobrej (5)      – średnia od 4,75 do 5,00. 

2. Wynik studiów stanowi sumę 3/5 średniej arytmetycznej ocen wymienionych w pkt. 1) oraz 

po 1/5 średnich ocen wymienionych w pkt. 2) i 3). 

3. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się do oceny zgodnie z zasadą: 

 do oceny niedostatecznej (2)     – średnia poniżej 2,75; 

 do oceny dostatecznej (3)      – średnia od 2,75 do 3,24;  

 do oceny dostatecznej plus (3,5)     – średnia od 3,25 do 3,74;  

 do oceny dobrej (4)       – średnia od 3,75 do 4,24;  

 do oceny dobrej plus (4,5)     – średnia od 4,25 do 4,74;  

 do oceny bardzo dobrej (5)      – średnia od 4,75 do 5,00. 

 

4. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem, co 

najmniej dostatecznym. 

5. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 

pielęgniarstwo oraz odpisy dyplomu w terminie określonym odrębnymi przepisami. 
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Rozdział II 

 

Postanowienia szczegółowe 

 

Organizacja, przebieg, ocena i dokumentacja egzaminu dyplomowego praktycznego 

 

§ 8 

1. Egzamin praktyczny na studiach pierwszego stopnia przeprowadza się w oddziałach: 

pediatrycznym, chirurgicznymi i internistycznym, podmiotu leczniczego, z którym uczelnia 

ma podpisane porozumienie. 

2. Komisje pracują równolegle na wyznaczonych oddziałach. 

3. Część praktyczną egzaminu w jednym oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż 

5 studentów. 

 

§ 9 

1. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu w dniu 

poprzedzającym egzamin, w obecności komisji powołanej przez Dziekana, w skład której 

wchodzi: Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, jeden nauczyciel akademicki 

i pracownik Działu Spraw Studenckich (Dziekanatu). 

2. Na kartce do losowania znajdują się informacje, w jakim oddziale osoba losująca będzie 

zdawała egzamin, data egzaminu, godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

3. Kartki do losowania oddziału powinny być opatrzone pieczątką uczelni. 

4. Liczba przygotowanych kart do losowania powinna być większa od liczby zdających. 

5. Z przebiegu losowania sporządza się protokół (wg wzoru stanowiącego załącznik do 

dokumentacji egzaminu dyplomowego). 

 

§ 10 

1. Egzamin praktyczny trwa 360 minut (8 godzin dydaktycznych). Rozpoczyna się o godz. 

7:00 i trwa do godz. 13:00. 

2. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu na 15 minut przed jego rozpoczęciem 

z wylosowaną kartką i aktualnym orzeczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Przed przystąpieniem do egzaminu student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania. 

4. W czasie egzaminu studenta obowiązuje: 

1) ubiór zgodny z wytycznymi w tym zakresie, 

2) posiadanie identyfikatora,  

3) przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału i przepisów bhp, 

4) zachowanie profilaktyki HIV i WZW. 

5. W czasie egzaminu student ma prawo do 30 minutowej przerwy na posiłek w obecności 

członka komisji. 

6. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału. 

7. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział, w związku z opiekę nad 

pacjentem, towarzyszy mu członek komisji. 

8. W czasie trwania egzaminu student może korzystać z dokumentacji indywidualnej pacjenta 

i zbiorczej dokumentacji oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania 

egzaminacyjnego. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub źródeł. 
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§ 11 

1. Zadania egzaminacyjne opatrzone pieczęcią uczelni, w dniu egzaminu, na odział dostarcza  

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.  

2. Każde zadanie egzaminacyjne w części praktycznej powinno zawierać: nazwisko i imię 

pacjenta, wiek, rozpoznanie kliniczne, numer sali. Do zadania egzaminacyjnego należy 

dołączyć pisemną zgodę pacjenta na uczestniczenie w egzaminie dyplomowym. 

3. Student losuje zadanie egzaminacyjne w dniu egzaminu w oddziale, w którym zdaje 

egzamin.  

4. Zadanie egzaminacyjne ma charakter praktyczny typu „próba pracy" i polega na: 

1) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad jednym pacjentem przez 270 minut (6 godz. 

dydaktycznych), 

2) rozpoznaniu stanu bio- psycho- społecznego chorego na podstawie dostępnych źródeł, 

3) rozpoznaniu problemów chorego, ustaleniu celu i planu opieki, 

4) wykonaniu zabiegów oraz czynności wynikających z planu i zleceń lekarskich 

u wylosowanego pacjenta, 

5) ocenie realizacji podjętych działań, 

6) złożeniu w czasie ostatniej godziny trwania egzaminu ustnego sprawozdania z procesu 

pielęgnowania.  

 

§ 12 

1. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję wg następujących kryteriów: 

L.p. Kryteria oceniania 

Skala 

punktowa 

(od - do) 

1.  

Komunikowanie się z 

pacjentem, rodziną i 

personelem oddziału  

okazuje życzliwość i szacunek 0 - 2 

prezentuje otwartą i akceptującą postawę wobec 

chorego / rodziny 
0 - 2 

aktywnie słucha chorego 0 - 1 

przekazuje informacje w sposób jasny i zrozumiały 0 - 2 

udziela wsparcia informacyjnego i emocjonalnego 

choremu / rodzinie 
0 - 2 

2.  
Umiejętność 

organizacji pracy 

sprawnie organizuje pracę własną 0 - 2 

aktywnie współpracuje z pacjentem i jego rodziną 0 - 2 

zachowuje ład i porządek w miejscu pracy 0 - 2 

zna i przestrzega obowiązujące standardy praktyki 

pielęgniarskiej 
0 - 2 

3.  

Rozpoznawanie  

i formułowanie 

problemów 

zdrowotnych 

pacjenta  

potrafi gromadzić i wartościować zdobyte informacje 0 - 2 

poprawnie interpretuje wyniki obserwacji i pomiarów 0 - 2 

trafnie formułuje problemy zdrowotne pacjenta i cele 

opieki 
0 - 2 

ocenia pacjenta holistycznie 0 - 2 

4.  
Świadczenie opieki  

 

realizuje wszystkie zaplanowane zadania 

pielęgnacyjne oraz wynikające z zaleceń lekarza 
0 - 2 

przestrzega zasad etyki zawodowej 0 - 2 
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2. Przyznane punkty uwzględniają poziom spełnienia kryterium oceny, tj. spełnia kryterium w pełni, 

spełnia kryterium częściowo, nie spełnia kryterium. 

3. Dla każdego studenta sumę uzyskanych punktów na egzaminie praktycznym Komisja 

Egzaminacyjna odnotowuje w protokole indywidualnym z egzaminu dyplomowego 

praktycznego, który stanowi załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego. 

4. Po zakończonym egzaminie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje studenta o 

liczbie uzyskanych punktów. 

 

§ 13 

1. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej gromadzą informacje o zdających w arkuszu pracy 

egzaminatora, który stanowi załącznik do dokumentacji egzaminu dyplomowego. 

2. Jeden członek Komisji może mieć pod opieką maksymalnie 2 zdających studentów. 

3. Jeżeli student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta jest to 

równoznaczne z nie zdaniem egzaminu praktycznego. 

4. Do protokołu indywidualnego z egzaminu dyplomowego praktycznego dołącza się karty 

pracy (brudnopis) studenta z opieki nad pacjentem, arkusze pracy egzaminatora  oraz treść 

zadań egzaminacyjnych. 

 

§ 14 

Dokumentację z przebiegu egzaminu praktycznego stanowią: 

1) wykaz zadań egzaminacyjnych (załącznik nr 1), 

2) protokół z losowania oddziałów (załącznik nr 1a), 

3) wykaz wylosowanych zadań egzaminacyjnych (załącznik nr 1b), 

4) protokół indywidualny z egzaminu dyplomowego praktycznego (załącznik nr 2), 

5) karta pracy egzaminacyjnej (załącznik nr 3), 

6) oświadczenie studenta o rezygnacji (załącznik nr 4), 

7) arkusz pracy egzaminatora (załącznik nr 5), 

8) oświadczenie pacjenta/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w egzaminie 

dyplomowym studenta (załącznik nr 6).   

  

wykonuje zadania zawodowe zgodnie z przyjętymi 

standardami/ procedurami/algorytmami 
0 - 2 

wdraża interwencje pielęgniarskie adekwatne do 

sytuacji i potrzeb pacjenta  
0 - 2 

dba o bezpieczeństwo własne i chorego 0 - 2 

wykonuje działania sprawnie i w optymalnym czasie 0 - 2 

5.  
Krytyczne myślenie 

 

uzasadnia cele opieki, słuszność doboru metod i 

środków działania 
0 - 2 

ocenia skuteczność zastosowanych działań oraz 

efekty współpracy z pacjentem / rodziną w zakresie 

samoopieki 

0 - 2 

wskazuje czynniki utrudniające realizację zadania 0 - 2 

formułuje wnioski dotyczące dalszej opieki nad 

pacjentem / jego rodziną 
0 - 2 

  Ogółem 0 - 45 
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Organizacja, przebieg, ocena i dokumentacja egzaminu dyplomowego teoretycznego 

 

§ 15 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu teoretycznego jest zdanie egzaminu praktycznego, 

otrzymanie dwóch pozytywnych ocen z pracy dyplomowej wystawionych przez promotora 

i recenzenta oraz pozytywny wynik antyplagiatowej weryfikacji pracy w Jednolitym 

Systemie Antyplagiatowym. 

2. Egzamin teoretyczny jest egzaminem ustnym i polega na prezentacji pracy dyplomowej 

i udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 

3. Prezentacja pracy polega na omówieniu celu, metodyki oraz wyników i wniosków. 

4. Po zaprezentowaniu pracy student udziela odpowiedzi na pytania egzaminacyjne 

obejmujące wiedzę z zakresu kierunku studiów. 

 

§ 16 

1. Pytania egzaminacyjne opracowane są w formie zestawów składających się z dwóch pytań 

egzaminacyjnych z dziedzin pielęgniarstwa wynikających z programu kształcenia. 

2. Przygotowane, ponumerowane i opieczętowane pieczęcią okrągłą zestawy egzaminacyjne 

są przechowywane w szafie pancernej w Dziale Spraw Studenckich. Nadzór nad 

właściwym przechowywaniem zestawów egzaminacyjnych sprawuje kierownik Działu 

Spraw Studenckich. 

3. Zestawy egzaminacyjne w dniu egzaminu teoretycznego są pobierane z Działu Spraw 

Studenckich przez Przewodniczącego Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu. Po 

zakończonym egzaminie zestawy są przekazywane ponownie do przechowania w Dziale 

Spraw Studenckich. 

4. Student ma 25 minut na prezentację pracy i udzielenie odpowiedzi na pytania 

egzaminacyjne. 

5. Student w czasie egzaminu ma zapewnione warunki do samodzielnej pracy. 

6. W czasie egzaminu na sali, w której student zdaje egzamin przebywa wyłącznie Komisja 

Egzaminacyjna. Przebywanie na sali innych osób jest niedozwolone. 

7. Po udzieleniu odpowiedzi student przekazuje Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej 

wylosowany zestaw egzaminacyjny. 

 

§ 17 

1. Komisja Egzaminacyjna oceniając wiedzę studenta stosuje skalę punktową. 

2. Ocenie podlega: 

1) prezentacja pracy dyplomowej  0 – 15 pkt (wg ustalonych kryteriów, zał. nr 7) 

2) udzielona odpowiedź na każde z pytań wylosowanego zestawu egzaminacyjnego: 

pytanie 1  0 – 15 pkt  (wg ustalonych kryteriów, zał. nr 7) 

pytanie 2  0 – 15 pkt  (wg ustalonych kryteriów, zał. nr 7) 

3. Sumę uzyskanych punktów na egzaminie dyplomowym teoretycznym Komisja 

Egzaminacyjna odnotowuje w protokole egzaminacyjnym. 

 

§ 18 

Dokumentację z przebiegu egzaminu teoretycznego stanowią dokumenty: 

1) praca dyplomowa w formie wydruku, 

2) ocena pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta (załącznik nr 8),  

3) raport z badania antyplagiatowego, 
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4) wykaz wylosowanych zestawów egzaminacyjnych (załącznik nr 9), 

5) protokół egzaminacyjny (załącznik nr 10),  

6) oświadczenie studenta o rezygnacji (załącznik nr 11), 

7) inne zebrane dokumenty podczas trwania egzaminu teoretycznego. 

 

§ 19 

Po zakończeniu całości egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

ogłasza jego wynik (łączny z części teoretycznej i praktycznej) informując osobę zdającą         

o uzyskanej ocenie końcowej. 

 

Rozdział III 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

1. W przypadku nie przystąpienia studenta do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych, przerwania egzaminu lub nie uzyskania wymaganej minimalnej liczby 

punktów z egzaminu w pierwszym terminie, student może przystąpić do niego w trybie 

zgodnym z odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 

2. Dokumentację z egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach uczelni według zasad 

określonych odrębnymi przepisami. 

3. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 

1 października 2019 r.   

4. Regulamin obowiązuje studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego od semestru 

letniego roku akademickiego 2019/2020. 
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ZAŁĄCZNIKI  DO  EGZAMINU PRAKTYCZNEGO                     

I  TEORETYCZNEGO  DLA  STUDIÓW 

PIERWSZEGO  STOPNIA -  LICENCJACKICH 
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                                Załącznik Nr 1 do Regulaminu    

      przeprowadzania egzaminu dyplomowego    

      na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia

          

 
…………………………………. 
(Pieczęć Uczelni)  

 

Wykaz zadań egzaminacyjnych typu „próba pracy” do  egzaminu dyplomowego 

praktycznego licencjata pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

Nr 

zestawu 
Wykaz zadań egzaminacyjnych 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

  

             

Podpis osoby zatwierdzającej …………………………………. 
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                                                                                                   Załącznik Nr 1a do Regulaminu  

                                                                               przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

         

…………………………………. 
(Pieczęć Uczelni)  

 

Protokół z losowania oddziałów do odbywania  egzaminu dyplomowego praktycznego 

licencjata pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

 Lp. Imię i nazwisko Studenta Nazwa wylosowanego Oddziału 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

              

Podpis Komisji:                                      
 

Przewodniczący………………………………………………. 

Członek……………………………………………………….. 

Członek……………………………………………………….. 

 
 

Siedlce, dnia ……………………                             
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  Załącznik Nr 1b do Regulaminu   

  przeprowadzania egzaminu dyplomowego   

                 na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 
 

………………………………….      
(Pieczęć Uczelni)         

 

 

Wykaz wylosowanych zadań 

egzaminacyjnych typu „próba pracy”  na egzaminie  dyplomowym praktycznym  

licencjata pielęgniarstwa  na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Egzamin praktyczny przeprowadzony w dniu ……………………………. 
 

Nazwa oddziału: …………………………………. 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:                                 

Przewodniczący………………………………………………. 

Z-ca przewodniczącego………………………………………. 

Członek……………………………………………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko studenta Nr albumu 

Nr 

wylosowanego 

zadania 

Uwagi 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

 

Podpis Komisji Egzaminacyjnej:                                          
 

Przewodniczący………………………………………………. 

Z-ca przewodniczącego………………………………………. 

Członek……………………………………………………….. 

 

 

 
 

Siedlce, dnia …………………… 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego na 

kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

                     

………………………………….      
(Pieczęć Uczelni)      

Protokół indywidualny   

z egzaminu dyplomowego praktycznego  

licencjata pielęgniarstwa  na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

Nazwisko i imię studenta…………………………………………..………….nr albumu: ….……….. 
 

Egzamin przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna  w składzie: 

Przewodniczący………………………………………………. 

Z-ca Przewodniczącego………………………………………. 

Członek……………………………………………………….. 

 

Zestaw egzaminacyjny nr…………. 
 

L.p. Kryteria oceniania 

Skala 

punktowa 

(od - do) 

Przyznana 

punktacja 

6.  

Komunikowanie 

się z pacjentem, 

rodziną i 

personelem 

oddziału  

okazuje życzliwość i szacunek 0 - 2  

prezentuje otwartą i akceptującą postawę 

wobec chorego / rodziny 
0 - 2 

 

aktywnie słucha chorego 0 - 1  

przekazuje informacje w sposób jasny i 

zrozumiały 
0 - 2 

 

udziela wsparcia informacyjnego i 

emocjonalnego choremu / rodzinie 
0 - 2 

 

7.  
Umiejętność 

organizacji pracy 

sprawnie organizuje pracę własną 0 - 2  

aktywnie współpracuje z pacjentem i jego 

rodziną 
0 - 2 

 

zachowuje ład i porządek w miejscu pracy 0 - 2  

zna i przestrzega obowiązujące standardy 

praktyki pielęgniarskiej 
0 - 2 

 

8.  

Rozpoznawanie  

i formułowanie 

problemów 

zdrowotnych 

pacjenta  

potrafi gromadzić i wartościować zdobyte 

informacje 
0 - 2 

 

poprawnie interpretuje wyniki obserwacji i 

pomiarów 
0 - 2 

 

trafnie formułuje problemy zdrowotne 

pacjenta i cele opieki 
0 - 2 

 

ocenia pacjenta holistycznie 0 - 2  

9.  
Świadczenie opieki  

 

realizuje wszystkie zaplanowane zadania 

pielęgnacyjne oraz wynikające z zaleceń 

lekarza 

0 - 2 

 

przestrzega zasad etyki zawodowej 0 - 2  

wykonuje zadania zawodowe zgodnie z 0 - 2  
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przyjętymi standardami/ 

procedurami/algorytmami 

wdraża interwencje pielęgniarskie 

adekwatne do sytuacji i potrzeb pacjenta  
0 - 2 

 

dba o bezpieczeństwo własne i chorego 0 - 2  

wykonuje działania sprawnie i w 

optymalnym czasie 
0 - 2 

 

10.  

Krytyczne 

myślenie 

 

uzasadnia cele opieki, słuszność doboru 

metod i środków działania 
0 - 2 

 

ocenia skuteczność zastosowanych działań 

oraz efekty współpracy z pacjentem / 

rodziną w zakresie samoopieki 

0 - 2 

 

wskazuje czynniki utrudniające realizację 

zadania 
0 - 2 

 

formułuje wnioski dotyczące dalszej 

opieki nad pacjentem / jego rodziną 
0 - 2 

 

  Ogółem 0 - 45  

 

 

Uwaga! Komisja może przyznawać tylko pełne punkty. 

 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej student/ka      zdał/a / nie zdał/a*   egzamin praktyczny.  

                                                                             

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 

 

Przewodniczący………………………………………………. 

Z-ca Przewodniczącego………………………………………. 

Członek……………………………………………………….. 

 

 

Siedlce dnia……………………….. 

 

* właściwe podkreślić. 
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Załącznik Nr 3  do Regulaminu  

przeprowadzania egzaminu dyplomowego   

kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia  

 

 

…....................................................                                 Siedlce, dnia ………………………… 
(Pieczęć Uczelni)       

 

Karta pracy egzaminacyjnej  

z egzaminu  dyplomowego praktycznego  

licencjata pielęgniarstwa  na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Zestaw  Egzaminacyjny Nr …….………….  * 

                                                                                

Nazwisko i imię studenta…………………………………………..nr albumu: ……………* 

 
* Wypełnia  student zdający  

  

Materiały  oddane przez zdającego  Uwagi: 

Wypełnia Komisja Egzaminacyjna 

1. praca egzaminacyjna  -     liczba 

stron  

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

2. inne 

………………………………… 

 

      
    Informacja dla zdającego:  

 

L.p. Elementy pracy podlegające ocenie 

Skala 

punktowa 

(od - do) 

1.  

Komunikowanie się z 

pacjentem, rodziną i 

personelem oddziału  

okazuje życzliwość i szacunek 0 - 2 

prezentuje otwartą i akceptującą postawę wobec 

chorego / rodziny 
0 - 2 

aktywnie słucha chorego 0 - 1 

przekazuje informacje w sposób jasny i zrozumiały 0 - 2 

udziela wsparcia informacyjnego i emocjonalnego 

choremu / rodzinie 
0 - 2 

2. Umiejętność 

organizacji pracy 

sprawnie organizuje pracę własną 0 - 2 

aktywnie współpracuje z pacjentem i jego rodziną 0 - 2 

zachowuje ład i porządek w miejscu pracy 0 - 2 

zna i przestrzega obowiązujące standardy praktyki 

pielęgniarskiej 
0 – 2 

3. Rozpoznawanie  

i formułowanie 

potrafi gromadzić i wartościować zdobyte informacje 0 - 2 

poprawnie interpretuje wyniki obserwacji i pomiarów 0 - 2 
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problemów 

zdrowotnych 

pacjenta  

trafnie formułuje problemy zdrowotne pacjenta i cele 

opieki 
0 - 2 

ocenia pacjenta holistycznie 0 - 2 

4. Świadczenie opieki  

 

realizuje wszystkie zaplanowane zadania 

pielęgnacyjne oraz wynikające z zaleceń lekarza 
0 - 2 

przestrzega zasad etyki zawodowej 0 - 2 

wykonuje zadania zawodowe zgodnie z przyjętymi 

standardami/ procedurami/algorytmami 
0 - 2 

wdraża interwencje pielęgniarskie adekwatne do 

sytuacji i potrzeb pacjenta  
0 - 2 

dba o bezpieczeństwo własne i chorego 0 - 2 

wykonuje działania sprawnie i w optymalnym czasie 0 – 2 

5. Krytyczne myślenie 

 

uzasadnia cele opieki, słuszność doboru metod i 

środków działania 
0 - 2 

ocenia skuteczność zastosowanych działań oraz 

efekty współpracy z pacjentem / rodziną w zakresie 

samoopieki 

0 - 2 

wskazuje czynniki utrudniające realizację zadania 0 - 2 

formułuje wnioski dotyczące dalszej opieki nad 

pacjentem / jego rodziną 
0 - 2 

  Ogółem 0 - 45 

 

Rozwiązanie zadania problemowego wskazanego w zadaniu egzaminacyjnym typu „próba 

pracy” polega na: 

1) sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad jednym pacjentem przez 270 minut (6 godz. 

dydaktycznych), 

2) rozpoznaniu stanu bio- psycho- społecznego chorego na podstawie dostępnych źródeł, 

3) rozpoznaniu problemów chorego, ustaleniu celu i planu opieki, 

4) wykonaniu zabiegów oraz czynności wynikających z planu i zleceń lekarskich 

u wylosowanego pacjenta, 

5) ocenie realizacji podjętych działań. 
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        Załącznik Nr 4  do Regulaminu   

        przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia  

 

 

 

 

 

Oświadczenie  

o rezygnacji z egzaminu dyplomowego  praktycznego licencjata pielęgniarstwa  

 

 

Nazwisko i imię studenta…………………………………………..…nr albumu: ….………. 

 

Ja niżej podpisana/y rezygnuje z  udziału w egzaminie  w dniu ……………………………… 

 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

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

 

                             

                                           Czytelny podpis studenta………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie przyjął/a 

………………………………………………………………………….. 

Siedlce, dnia ……………………………………………., godz. ……………………….. 
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     Załącznik Nr 5 do Regulaminu  

   przeprowadzania egzaminu dyplomowego na 

   kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia  

 

Arkusz pracy egzaminatora  

egzaminu dyplomowego praktycznego licencjata pielęgniarstwa na  

Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  

 

Nazwisko i imię egzaminatora 

………………………………………………………………….. 

Lp. Imię i nazwisko studenta nr 

albumu 

Nr 

zestaw 

egz. 

Liczba punktów za poszczególne elementy pracy suma 

punktów 

I II III IV V 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 

Siedlce, dnia ………………………   

Podpis egzaminatora …………………………………………. 
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                                                                                                  Załącznik Nr 6 do Regulaminu  

             przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

             na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PACJENTA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY 

NA UDZIAŁ W EGZAMINIE DYPLOMOWYM STUDENTA 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w części praktycznej egzaminu dyplomowego na tytuł licencjata 

pielęgniarstwa organizowanego przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą 

w Siedlcach – Wydział Nauk o Zdrowiu w dniu .............. .......... roku, na oddziale 

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

 

 

 

 

………………………………                                             ……………………………………… 

Miejscowość i  data                                                            Podpis pacjenta (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane osobowe pacjentki/pacjenta, wykorzystane dla potrzeb formalnych praktycznego egzaminu dyplomowego 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  w Siedlcach, chronione są ustawą 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781). 
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Załącznik Nr 7  do Regulaminu            

przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

        

………………………………….          
(Pieczęć Uczelni)   

 

 

Protokół indywidualny   

z egzaminu dyplomowego teoretycznego  

licencjata pielęgniarstwa  na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Nazwisko i imię studenta: ……………………………………………  Nr albumu: …………... 
                         
Egzamin przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna w składzie: 
 

Przewodniczący: …………………………………………………… 

Promotor:  ………………………………………………………… 

Recenzent: …………………………………………………………. 

Prezentacja pracy licencjackiej / temat pracy 
Skala  

punktowa 

Przyznana 

punktacja 

1. 

 

 

0-15  

Pytania 
Skala  

punktowa 

Przyznana 

punktacja 

2. 

 

 

 

0-15   

3. 

 

 

 

0-15  

Razem 

 
0-45   

 

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ STUDENTA 

 
Lp. Kryterium Skala  

punktowa  

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

1.  Przedstawienie założeń pracy (cel, temat/przedmiot badań, 

metody) 
0 - 3 

 

2.  Używanie poprawnej terminologii naukowej i zawodowej  0 - 3  

3.  Logiczność myślenia i argumentowanie w czasie prezentacji. 0 - 3  
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4.  Umiejętność wnioskowania (formułowania wniosków). 0 - 3  

5.  Odniesienie się do uwag i pytań Komisji  Egzaminacyjnej w 

zakresie pracy dyplomowej. 
0 - 3 

 

Ogółem 15 pkt.  

 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI STUDENTA PODCZAS EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO / TEORETYCZNEGO 

 
Lp. Kryterium Skala  

punktowa  

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

1.  Kompletność odpowiedzi. 0 - 3  

2.  Aktualność prezentowanej wiedzy. 0 - 3  

3.  Poprawność językowa (w tym płynność i swoboda wypowiedzi). 0 - 3  

4.  Stosowanie terminologii medycznej i naukowej 0 - 3  

5.  Łączenie teorii z praktyką (odwołuje się do doświadczeń, podaje 

przykłady itp.). 
0 - 3 

 

Ogółem 15 pkt.  

 
Uwaga! Komisja może przyznawać tylko pełne punkty. 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej student/ka      zdał/a / nie zdał/a*   egzamin dyplomowy  teoretyczny.  

 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 

 

Przewodniczący………………………………………………. 

Promotor ……………………….……………………………. 

Recenzent ………………………..………………………….. 

 

Siedlce dnia………………….. 

 
* właściwe podkreślić                                                                        
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Załącznik Nr 8  do Regulaminu               

przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia

  

 

 

.............................................                                     .................................. , dnia ....................... 
Pieczęć służbowa szkoły 

 

                                                                                  Pan / Pani 

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

                                                                                   Promotor / Recenzent  

 

Proszę Pana / Panią ........................................................ o ocenę załączonej pracy 

dyplomowej studenta ........................................................................... numer albumu  .............. 

Egzamin dyplomowy przewiduje w dniu  .................................................................................... 

                                                                                              

             

                                                                                                                                                                     
PODPIS DZIEKANA 

 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ 
 

Temat pracy: 

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

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

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

Numer albumu ............................... Seminarium Profesora ......................................................... 

Katedra   ......................................................................................................................... 

 

1.  Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule 

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

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

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

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

2. Ocena  układu pracy  struktury,  podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności 

tez itp. 

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

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

3. Merytoryczna ocena pracy 

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

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

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

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

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

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

4. Inne uwagi 

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

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

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

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu 

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

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

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

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł 

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

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

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

7. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, 

spis rzeczy, odsyłacze) 

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

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

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

8. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał 

źródłowy) 

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

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

9. Pracę oceniam jako 

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

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

 

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

                        
data

                                                                                          
                podpis
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Załącznik Nr 9  do Regulaminu 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego na 

                                                                                                   kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia  

………………………………….     

(Pieczęć Uczelni)         

 

Wykaz wylosowanych zestawów  

egzaminacyjnych  na egzaminie dyplomowym teoretycznym  

licencjata pielęgniarstwa  na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Egzamin teoretyczny przeprowadzony w dniu ………………………………………………… 

 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:                                              

 

Przewodniczący ………………………………. 

Promotor ……………………………… 

Recenzent ……………………………… 

 

Lp. Imię i nazwisko studenta Nr albumu Nr 

wylosowanego 

zestawu 

Uwagi 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

 

Podpis Komisji Egzaminacyjnej:           

                                    

Przewodniczący………………………………………………. 

Promotor ……………………………… 

Recenzent ……………………………… 

Siedlce, dnia ………………………………… 
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 Załącznik Nr 10 do Regulaminu  

 przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

            na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 161, Wydział Nauk o Zdrowiu 

PROTOKÓŁ 
Komisji Egzaminu Dyplomowego Licencjackiego z dnia 

 
Pani ...................................................     numer albumu ........................ 

imię ojca ........................                  urodzona dnia ......................... 

miejsce urodzenia ......................     rok immatrykulacji .................. 

kierunek .......................................... 

zdawała egzamin dyplomowy licencjacki w dniu ...........  roku .............. 

przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: 

Promotor: 

Recenzent: 

Wyniki uzyskane na egzaminie dyplomowym:                         Ilość punktów 

        

 

1) Część praktyczna egzaminu (max. 45 pkt.) ..................................... 

 

2) Część teoretyczna egzaminu (max.45 pkt.) ..................................... 

 

Łączna suma punktów z egzaminu ......................................... 

 

Wynik egzaminu dyplomowego: ........................................................... 

 

 

Biorąc pod uwagę przebieg studiów, ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego 

 

1. Średnia ocen za studia:...................                                                * 0,60 = …………. 

 

2. Średnia ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej: ...................   * 0,20 = .................. 

 

3.Ocena z egzaminu dyplomowego: ...................                                                           * 0,20      ................. 

 

SUMA: ............................. 

 

 

 

 

Komisja Egzaminacyjna jednogłośnie / większością głosów uznała, że 

Pani ...................................... 

złożyła egzamin dyplomowy licencjacki z wynikiem ........................................ 

i postanowiła nadać tytuł licencjata pielęgniarstwa 

z ostatecznym wynikiem (do wpisania na dyplom) ..................................................... 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

 

Promotor .......................................             Podpis Przewodniczącego Komisji: 

 

 

Recenzent .....................................                                            .................................................... 
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Załącznik Nr 11  do Regulaminu       

przeprowadzania egzaminu dyplomowego   

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia

                

 

 

 

 

Oświadczenie  

o rezygnacji z egzaminu dyplomowego  teoretycznego licencjata pielęgniarstwa  

 

 

Nazwisko i imię studenta…………………………………………..…nr albumu: ….………. 

 

Ja niżej podpisana/y rezygnuje z  udziału w egzaminie  w dniu ……………………………. 

 

 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

                             

                                           Czytelny podpis studenta……………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie przyjął/a  

 

………………………………………………………………………….. 

 

Siedlce, dnia ……………………………………………………., godz. ………………… 


