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REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 

 -  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA    

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 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, poz. 1573 z późn. zm.) 

2. Regulamin Studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (dawniej Państwowej Uczelni Zawodowej) 

we Włocławku z dnia 31.03.2022 r. (Uchwała Senatu PUZ we Włocławku nr 6/22). 

3. Regulamin Dyplomowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (dawniej Państwowej Uczelni 

Zawodowej) we Włocławku - Uchwała Nr 38/22 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z 

dnia 5 lipca 2022 r. 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Egzamin dyplomowy kończący studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo odbywa się przed 

komisjami powołanymi przez Dziekana Wydziału odrębnymi dla części praktycznej i teoretycznej 

egzaminu. 

2. Termin egzaminu dyplomowego dla części praktycznej i teoretycznej ustala Dziekan Wydziału. 

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty 

złożenia pracy dyplomowej. 

4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

⬧ uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie 

studiów, 

⬧ złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów, 

⬧ uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.  

5. Egzamin kończący studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo składa się z 2 części: 

⬧ część praktyczna 

          -  rozwiązanie zadania praktycznego w naturalnym środowisku pacjenta w oddziałach 

szpitalnych, 

⬧ część teoretyczna  

         -     pisemne rozwiązanie testu z zakresu pielęgniarstw,  

         -     udzielenie odpowiedzi na pytania komisji związane z problematyką pracy dyplomowej.   

6. Egzamin teoretyczny i praktyczny kończący studia na kierunku pielęgniarstwo nie może zostać 

przeprowadzony w tym samym dniu. 



REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO  -  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA     

 

7. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół według określonego wzoru (załącznik nr 

14). 

8. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego. 

9. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nie przystąpienia do 

egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych Dziekan Wydziału 

wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

10. W przypadku nie złożenia egzaminu dyplomowego lub nie przystąpienia w drugim terminie Dziekan 

Wydziału składa wniosek do Rektora o skreślenie z listy studentów. 

11. Ostateczny wynik studiów na kierunku pielęgniarstwo określa suma uzyskana przez dodanie: 

⬧ 0,6 średniej z ocen w toku studiów, 

⬧ 0,2 oceny z pracy dyplomowej, 

⬧ 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego. 

12. Przy obliczaniu średniej dzieli się sumę uzyskanych ocen uzyskanych ze wszystkich egzaminów i 

zaliczeń w toku studiów przez ogólną ich liczbę. 

13. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik zgodnie z zasadą: 

⬧ powyżej 4,55 - bardzo dobry (5,0); 

⬧ 4,16 - 4,55 - dobry plus (4,5); 

⬧ 3,76 - 4,15 - dobry (4,0); 

⬧ 3,36 - 3,75 - dostateczny plus (3,5); 

⬧ do 3,35 - dostateczny (3,0). 

 

II. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

A. EGZAMIN DYPLOMOWY 

 

1. Celem egzaminu dyplomowego jest ocena poziomu przygotowania absolwenta do samodzielnego 

realizowania świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w oparciu o efekty uczenia się określone w 

standardach kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia. 

2. Przedmiotem oceny jest poziom umiejętności intelektualnych, praktycznych oraz postaw niezbędnych 

do sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej opartej na zasadach etyki i holistycznego 

postrzegania człowieka. 

3. Formy egzaminu: 

⬧ egzamin praktyczny, 

⬧ egzamin teoretyczny. 

Egzamin praktyczny - polega na rozwiązaniu przez studenta wylosowanego zadania w środowisku naturalnym 

pacjenta - podstawowe oddziały szpitalne: interna, chirurgia, pediatria (kryteria oceny egzaminu - załącznik nr 1;  

przykłady zadań na egzamin praktyczny - załącznik nr 2). Zadanie polega na: 

⬧ sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej, 
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⬧ wskazaniu modelów opieki pielęgniarskiej, 

⬧ ustaleniu planu działania, 

⬧ wdrożeniu zaplanowanych działań, 

⬧ oceny skuteczności zaplanowanych i wdrożonych działań. 

Planowany czas realizacji zadania - do 7 godzin. 

Egzamin teoretyczny - polega na: 

⬧ pisemnym rozwiązaniu testu z pielęgniarstw, 

⬧ oraz obronie pracy licencjackiej. 

1. Zagadnienia na egzamin dyplomowy są przygotowywane przed końcem semestru poprzedzającego 

semestr kończący studia, zaś pytania testowe w ostatnim semestrze studiów, przez nauczycieli 

akademickich kierunku i zatwierdzane przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia. 

2. Na początku ostatniego semestru studiów wykaz zagadnień na egzamin przekazywany jest do 

wiadomości studentów. 

 

B. PRACA DYPLOMOWA 

 

1. Zasady pisania prac dyplomowych są przekazywane studentom przez promotorów oraz znajdują się na 

stronie internetowej Uczelni. 

2. Praca licencjacka jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora. 

3. Promotorem, jak i recenzentem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co 

najmniej stopień naukowy doktora oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.   

4. Tematy prac powinny mieć szeroki stopień przydatności zawodowej (przykłady tematów - praca 

dyplomowa - załącznik nr 6). 

5. Temat pracy dyplomowej  powinien być  ustalony wspólnie przez promotora i studenta, przy czym pod 

uwagę powinny być  brane zainteresowania studenta – termin wyboru tematu upływa z dniem 31 

grudnia danego roku akademickiego.   

6. Tematy prac dyplomowych oraz ich zmiany wymagają zatwierdzenia przez Dziekana Wydziału, który 

może zasięgnąć porady kierownika zakładu lub specjalisty z konkretnej dziedziny, po zaopiniowaniu 

przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia, przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. 

7. Temat pracy dyplomowej student powinien zrealizować w sposób oryginalny, ale w ramach istniejącej 

metodologii lub wzorca opracowania naukowego. 

8. Temat pracy dyplomowej podlega zaopiniowaniu przez Komisję Bioetyczną. 

9. Dziekanat prowadzi ewidencję  tematów prac dyplomowych oraz kart opisu pracy. 

10. Biblioteka Uczelniana  prowadzi  bazę  archiwizowanych prac dyplomowych. 

11. W opracowywaniu tematu pracy student powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie: 

⬧ poszukiwania odpowiednich materiałów źródłowych i posługiwania się nimi, 

⬧ analizowania i selekcjonowania informacji, 

⬧ wnioskowania, 

⬧ podejmowania decyzji, 

⬧ swobodnego posługiwania się terminologią medyczną, 
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⬧ wyrażania własnych opinii w kontekście dotychczasowej praktyki, 

⬧ korzystania z opublikowanych wyników badań naukowych. 

12. Praca dyplomowa powinna mieć formę samodzielnego opracowania o charakterze przeglądowym, 

analitycznym, systematyzującym lub projektowym. Na kierunku pielęgniarstwo jest to studium 

indywidualnego przypadku.  

13. Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych z uwzględnieniem kierunku studiów oraz specjalności / 

specjalizacji związanych z danym obszarem kształcenia.  

14. Praca powinna być wolna od jakichkolwiek znamion plagiatu. Plagiat jest  naruszeniem własności 

intelektualnej innej osoby w zakresie nauki i innych dziedzin, polega na bezpośrednim stosowaniu 

cudzych sformułowań jako własnych bez  podania nazwy źródła, z którego pochodzą. Sprawdzenie 

pisemnych prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.(Załącznik 19 i 

20) 

15. Student w pracy dyplomowej powinien: 

⬧ określić cel pracy, 

⬧ sformułować problemy badawcze, 

⬧ opisać sposób rozwiązania problemu, 

⬧ przedstawić wnioski płynące z analiz i badań. 

16. Student powinien wykazać się: 

⬧ umiejętnością prowadzenia logicznego wywodu (argumentacja, wnioski), 

⬧ umiejętnością komponowania struktury pracy (przemyślany podział na rozdziały), 

⬧ znajomością literatury przedmiotu oraz samodzielnością w wyszukiwaniu źródeł informacji, 

⬧ umiejętnością poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem, w tym zakresie ocenie podlegają: 

komunikatywność, poprawność interpunkcyjna, ortograficzna oraz poprawność stylistyczna. 

17. Wzór pisma do Dyrekcji placówki w sprawie zbierania danych przez studenta do pracy dyplomowej 

znajduje się w załączniku nr 17. 

18. Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej zgodne z ustalonym tematem.  

19. Student składa pracę dyplomową w jednym oprawionym egzemplarzu (termobindowanie, oprawa 

zaciskowa, itp.), dwustronnie drukowanym po uprzedniej akceptacji promotora, który składa podpis na 

stronie tytułowej przy zwrocie Pracę przyjmuję i umieszcza datę akceptacji. 

20. Wraz z jednym drukowanym egzemplarzem pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji  

elektronicznej w wersji  źródłowej w edytorze tekstu Microsoft Word 2000 i nowszym lub w każdym 

możliwym do odtworzenia edytorze tekstu (jeden egzemplarz). Płyta CD powinna być podpisana (wzór 

opisu płyty CD – załącznik nr 18) i tożsama z wersją papierową pracy, umieszczona w kopercie 

przyklejonej do wewnętrznej strony okładki na końcu pracy.  

21. Do pracy dyplomowej student dołącza w wersji elektronicznej na płycie wypełnioną „Kartę opisu 

pracy” - Wzór stanowi załącznik nr 21 do niniejszego regulaminu.  

22. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w Dziekanacie, co najmniej na dwa tygodnie przed 

planowanym terminem egzaminu dyplomowego.   
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23. Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta. Promotor i recenzent 

sporządzają pisemne oceny pracy dyplomowej według kryteriów załącznika nr 5. Recenzje zostają 

złożone w Dziekanacie najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

Wzór druku oceny / recenzji pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 15. 

24. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami przed egzaminem dyplomowym. 

25. Ocena pracy dyplomowej dokonana przez recenzenta musi być pozytywna. W przypadku negatywnej 

oceny pracy dyplomowej przez recenzenta (według załącznika nr 16) Dziekan Wydziału powołuje 

dodatkowego recenzenta. Po dokonaniu oceny pracy przez dodatkowego recenzenta Dziekan Wydziału 

podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub nie studenta do egzaminu dyplomowego. W przypadku różnicy 

w ocenie pracy dyplomowej ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący komisji prowadzącej 

egzamin dyplomowy. 

26. Ocena pracy dyplomowej ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych ocen 

promotora i recenzenta (wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w zależności od 

wartości liczbowych: 

powyżej 4,55 - bardzo dobry (5,0); 

4,16 - 4,55 - dobry plus (4,5); 

3,76 - 4,15 - dobry (4,0); 

3,36 - 3,75 - dostateczny plus (3,5); 

do 3,35 - dostateczny (3,0). 

 

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU 

 

⬧ Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan Wydziału i powinien odbyć się on w terminie, 

który nie przekracza jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. 

⬧ Zagadnienia na egzamin dyplomowy są przygotowywane przez promotorów, a zatwierdzane przez 

Dziekana Wydziału przed końcem semestru poprzedzającego semestr kończący studia. Na początku 

ostatniego semestru studiów wykaz zagadnień  jest przekazywany do wiadomości studentów. 

 

A. Egzamin – część praktyczna 

 

1. Egzamin z części praktycznej przeprowadza się w oddziałach podstawowych, w których studenci 

odbywali zajęcia praktyczne (interna, chirurgia ogólna, pediatria). 

2. Studenci zapoznani zostają z kryteriami oceniania. 

3. Wybór oddziału odbywa się drogą losowania, najpóźniej w przeddzień egzaminu. 

4. Egzamin z części praktycznej przeprowadza Wydziałowa Komisja Egzaminacyjna w składzie: 

⬧ przewodniczący: Dziekan Wydziału lub wyznaczony przez Dziekana Wydziału pracownik naukowy 

Wydziału, 

⬧ zespół egzaminacyjny w składzie: 

− członkowie (2 osoby) posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza; 
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− obserwator - pielęgniarka zatrudniona w oddziale posiadająca wyższe wykształcenie lub (i) 

specjalizację z  danej dziedziny. 

⬧ Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. 

⬧ Członkowie zespołu egzaminacyjnego: 

− przygotowują zadania egzaminacyjne, 

− zabezpieczają dokumentację egzaminacyjną, 

− czuwają nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego pod względem 

organizacyjnym i merytorycznym; 

− rozstrzygają kwestie sporne powstałe w trakcie egzaminu praktycznego, 

− sporządzają protokoły z przebiegu egzaminu praktycznego; 

− ogłaszają wynik egzaminu. 

⬧ Członkowie zespołu egzaminacyjnego i obserwator: 

− na bieżąco oceniają wykonanie poszczególnych elementów zadań egzaminacyjnych, 

− zapoznają się z uzasadnieniem przyjętego przez studenta rozwiązania oraz z samooceną 

dotyczącą poziomu realizacji zadania, 

− oceniają naniesione przez studenta dane o podopiecznym w dokumentacji procesu 

pielęgnowania, 

− dokonują oceny zadania w oparciu o przyjęte kryteria. 

5. Skład zespołu egzaminacyjnego nie powinien być mniejszy niż trzy osoby. 

6. Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych. 

7. Egzamin praktyczny rozpoczyna się o godz. 7.00 i trwa do 7 godzin. 

8. Realizacja zadania przez studenta wymaga pisemnej zgody pacjenta, a w przypadku dziecka zgodę jego 

rodziców lub opiekunów (wzór oświadczenia podpisywanego przez pacjenta/opiekuna - załącznik nr 4 

do niniejszego Regulaminu). 

9. Realizację zadania poprzedza losowanie. Karta z zadaniem zawiera imię i nazwisko chorego, numer 

sali, rozpoznanie lekarskie, wiek. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wpisują na wylosowanej karcie 

z zadaniem imię i nazwisko studenta (wzór karty z zadaniem - część praktyczna egzaminu - studia 

stacjonarne – załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

10. Warunkiem zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny. 

11. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokoły indywidualne i zbiorcze według określonego wzoru, 

które po podpisaniu przez członków komisji przekazuje się do Dziekanatu Wydziału (załącznik nr 12, 

13). 

 

B. Egzamin - cześć teoretyczna 

 

a. Pisemny test 

1. Część pisemna egzaminu (test) powinna odbyć się przed obroną pracy dyplomowej. Test odbywa się w 

tym samym terminie dla wszystkich studentów. 

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący i członkowie. Skład komisji nie może być 

mniejszy niż 3 osoby. 
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3. Komisja egzaminacyjna przygotowuje zestawy pytań testowych, karty odpowiedzi i klucz odpowiedzi, 

które zostają umieszczone w zamkniętej, opieczętowanej kopercie i zabezpieczone w szafie pancernej 

w Dziekanacie (wzór klucza odpowiedzi - załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu, przykłady zadań 

egzaminacyjnych w części teoretycznej egzaminu - test wiadomości - załącznik nr 9 do niniejszego 

Regulaminu). 

4. Zestawy pytań zostają pobrane przez przewodniczącego Komisji z Dziekanatu w dniu egzaminu 

i sprawdzone, czy nie zostały naruszone w obecności kierownika Dziekanatu. 

5. Studenci zajmują miejsca w sali egzaminacyjnej po okazaniu dowodu tożsamości i zaznaczeniu 

obecności na liście przez członków komisji. 

6. Po zajęciu miejsc przez studentów wyznaczony student sprawdza kopertę z pytaniami 

egzaminacyjnymi, a następnie ją otwiera. 

7. Członkowie komisji rozdają studentom karty odpowiedzi, na które studenci nanoszą numery albumów 

(wzór karty odpowiedzi - załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). Następnie studenci otrzymują 

zestawy pytań egzaminacyjnych. 

8. Studenci rozwiązują test w wyznaczonym czasie mając zapewnione warunki do samodzielnego 

udzielania odpowiedzi na pytania. 

9. Test sprawdzają członkowie Komisji Egzaminacyjnej. 

10. Student z części pisemnej egzaminu otrzymuje jedną ocenę w zależności od ilości uzyskanych punktów 

wg zasady: 

96 - 100% pkt - bardzo dobry (5,0) 

95 - 93%   pkt - dobry plus (4,5) 

92 - 76%   pkt - dobry (4,0) 

75 - 73%   pkt - dostateczny plus (3,5) 

72 - 60%   pkt - dostateczny (3,0) 

59% pkt i poniżej - niedostateczny (2,0) 

11. Wyniki egzaminu pisemnego są dokumentowane w protokole indywidualnym i zbiorczym egzaminu 

(załącznik nr 12, 14). 

 

b. Część ustna  

1. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału w skład, której wchodzą trzy 

osoby: 

⬧ przewodniczący (Dziekan Wydziału lub wyznaczony przez Dziekana Wydziału pracownik 

naukowy Wydziału), 

⬧ promotor, 

⬧ recenzent. 

2. Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych. 

3. Student na egzaminie dyplomowym otrzymuje co najmniej trzy pytania związane z problematyką pracy 

dyplomowej oraz służące weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów. 

4. Komisja dokonuje oceny w oparciu o przyjęte kryteria, z którymi student został wcześniej zapoznany 

(załącznik nr 10). 
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5. Egzamin dyplomowy przebiega w następującej kolejności: 

⬧ przedstawienie założeń i wniosków z pracy dyplomowej przez studenta (wg kryteriów załącznik. nr 

10), 

⬧ udzielenie odpowiedzi przez studenta na pytania członków Komisji służące weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów, a w szczególności dotyczące 

problematyki przygotowanej pracy dyplomowej (wg kryteriów załącznik nr 11), 

⬧ ustalenie wyniku egzaminu przez Komisję, 

⬧ poinformowanie studenta o wyniku egzaminu, 

⬧ wypełnienie dokumentacji z przebiegu egzaminu przez Komisję (załącznik nr 14) 

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

7. Decyzję o przeprowadzeniu  egzaminu otwartego  podejmuje Dziekan Wydziału. Uczestnicy egzaminu 

otwartego nie będący członkami komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, nie mogą zadawać 

dyplomantowi pytań, jak również uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin.  

 

IV. DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU EGZAMINU 

 

1. Dokumentacja z egzaminu praktycznego: 

⬧ zadanie dla studenta, 

⬧ zgoda pacjenta/opiekuna (studia stacjonarne), 

⬧ dokumentacja procesu pielęgnowania, 

⬧ kryteria oceny zadania, 

⬧ protokół indywidualny i zbiorczy egzaminu. 

2. Egzamin teoretyczny: 

⬧ kryteria oceny: pracy dyplomowej, odpowiedzi studenta, prezentacji pracy dyplomowej 

⬧ protokół indywidualny i zbiorczy egzaminu, 

⬧ karta odpowiedzi do testu, 

⬧ zestawy pytań testowych, 

⬧ klucz odpowiedzi, 

⬧ praca dyplomowa studenta, 

⬧ recenzje pracy dyplomowej promotora i recenzenta, 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu Dyplomowania rozstrzyga Prorektor do spraw nauczania                        

i studentów PANS we Włocławku. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie 

Dyplomowania w PANS we Włocławku lub w Regulaminie Studiów PANS we Włocławka. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu z przygotowania zawodowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

KRYTERIA DO OCENY ZADANIA W CZASIE EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO                                  

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - STUDIA STACJONARNE 

 

L.p. 

 

Treść 
Ocena 

punktowa 

 

Ocena 

Komisji 

Samo-

ocena  

studenta    

1. 

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną i personelem oddziału: 
     okazuje życzliwość i takt 0 - 2 

  

     prezentuje otwartą i akceptująca postawę wobec chorego/rodziny 0 - 2   

     łagodzi napięcia i lęki 0 - 2   

     aktywnie słucha chorego 0 - 2   

     przekazuje informacje w sposób jasny i zrozumiały 0 - 2   

     umie udzielić wsparcia 0 - 2   

2. 

Posiada umiejętność organizacji pracy: 
     sprawnie organizuje pracę własną 

0 - 2 
  

     współdziała harmonijnie z członkami terapeutycznego 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. 

Trafnie rozpoznaje, formułuje i hierarchizuje problemy zdrowotne 
pacjenta/rodziny: 

     potrafi klasyfikować i wartościować zdobyte informacje 
0 - 2 

  

     poprawnie interpretuje wyniki obserwacji 0 - 2   

     ocenia pacjenta holistycznie 0 - 2   

     trafnie dobiera metody i środki działania 0 - 2   

     potrafi określić model pielęgnowania możliwy do wykorzystania 
w danej sytuacji  

0 - 2 
  

4. 

Poprawnie realizuje ustalony plan opieki: 

     realizuje wszystkie zaplanowane zadania pielęgnacyjne oraz 
wynikające ze zleceń lekarza 

0 - 2 

  

     przestrzega zasad etyki zawodowej 0 - 2   

     respektuje przyjęte standardy opieki oraz procedury działań 
pielęgniarskich 

0 - 2 
  

     dokumentuje swe działanie 0 - 2   

     chroni zdrowie własne 0 - 2   

5. 

Potrafi krytycznie ocenić poziom wykonanego przez siebie zadania: 

     uzasadnia cele opieki, słuszność doboru metod i środków działania 0 - 2 
  

     uzasadnia wybór modelu opieki 0 - 2   

     ocenia skuteczność zastosowanych działań oraz efekty współpracy 
z pacjentem/rodziną w zakresie samo pielęgnacji 0 - 2 

  

     wskazuje czynniki utrudniające realizację zadania 0 - 2   

     sformułuje wnioski dotyczące dalszej opieki nad pacjentem/jego 
rodziną 

0 - 2 
  

 

Ogółem 

 

0 - 52 
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Punktacja 

 

52 - 51 punków bardzo dobry 

50 - 47 punktów dobry plus 

46 - 43 punktów dobry 

42 - 39 punktów dostateczny plus 

38 - 32 punktów dostateczny 

31 i poniżej niedostateczny 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

PRZYKŁADY ZADAŃ NA EGZAMIN PRAKTYCZNY -  STUDIA STACJONARNE 

 

1. Rozpoznaj problemy zdrowotne pacjenta. Zaplanuj pielęgnację, zrealizuj plan oraz oceń efekty działań 

pielęgniarskich. Określ możliwości zapobiegania powikłaniom chorobowym u podopiecznego. 

 

2. Na podstawie analizy dokumentacji i własnej obserwacji oceń stan zdrowia dziecka. Dokonaj oceny 

rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka. Ustal problemy pielęgnacyjne oraz opracuj plan 

pielęgnacji. Rozpocznij jego realizację. Oceń efekty podjętych działań. 

 

3. Znanymi Ci metodami rozpoznaj problemy opiekuńczo-zdrowotne u pacjenta. Zaplanuj pielęgnację. 

Wykonaj zaplanowane działania oraz oceń ich efekty. Zaproponuj działania edukacyjne zmierzające do 

poprawy jego sytuacji zdrowotnej. 

 

4. Wskaż związki przyczynowe pomiędzy występującymi schorzeniami u dziecka. W realizacji planu 

pielęgnacji zastosuj hierarchizację problemów pielęgnacyjnych. Określ najistotniejszy problem 

zdrowotny u dziecka. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

WZÓR KARTY Z ZADANIEM - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU - STUDIA STACJONARNE 

 

 

 

 

Włocławek, dnia ……………………….. 
 

 

Oddział ………………………………………. 

 

 

Zadanie na egzamin z przygotowania zawodowego 

 

 

 

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

imię i nazwisko studenta 

 

 

 

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

                        imię i nazwisko pacjenta (inicjały)                                    wiek / data urodzenia 

 

 

 

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

     numer sali 

 

 

 

Rozpoznanie:.......................................................................................................................................................

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

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

 

 

Znanymi Ci metodami rozpoznaj sytuację zdrowotną pacjenta. Określ problemy pielęgnacyjne. Ustal plan 

pielęgnacji i rozpocznij jego realizację. Oceń efekty swych działań. 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODPISYWANEGO PRZEZ PACJENTA 

 

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko pacjenta: 

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

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział w praktycznym egzaminie zawodowym, przeprowadzanym na 

potrzeby kształcenia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku (kierunek pielęgniarstwo). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

praktycznego egzaminu zawodowego  - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

we Włocławku reprezentowana przez Rektora, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, 

z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pans.wloclawek.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia praktycznego egzaminu zawodowego.   

4. Dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w 

imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy. 

5. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

6. Dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i 
w czasie określonym przepisami prawa.   

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy obowiązującego prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu 
profilowania. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe  nie będą nigdzie wskazywane (t.j. w 

dokumentacji egzaminacyjnej nie będzie ujawnione moje imię, nazwisko, PESEL, telefon, ani adres 
zamieszkania, itp. związane z możliwością ustalenia mojej osoby).  
 

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

data                                                                                      podpis pacjenta (opiekuna)  
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WZÓR OŚWIADCZENIA PODPISYWANEGO PRZEZ OPIEKUNA  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

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

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział w praktycznym egzaminie zawodowym mojego dziecka, 

przeprowadzanym na potrzeby kształcenia studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (kierunek pielęgniarstwo). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia praktycznego egzaminu zawodowego  - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w umowie jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych 

we Włocławku reprezentowana przez Rektora, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, 

z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pans.wloclawek.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia praktycznego 
egzaminu zawodowego.   

4. Dane osobowe będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w 
imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy. 

5. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

6. Dane osobowe  nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i 
w czasie określonym przepisami prawa.   

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych 
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy obowiązującego prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu 
profilowania. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe  nie będą nigdzie wskazywane (t.j. w dokumentacji 

egzaminacyjnej nie będzie ujawnione moje imię, nazwisko, PESEL, telefon, ani adres zamieszkania, itp. 

związane z możliwością ustalenia osoby).  
 

 

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

data                                                                                      podpis pacjenta (opiekuna) 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ 

 

 

Lp. Kryterium Treść Punktacja 

1. 

Zgodność treści 
z celem i tematem 

pracy 

Treści w pełni wiążą się z celami i tematem 3 

Treści w większości wiążą się z teoretycznymi założeniami 2 

Treści tylko częściowo mają związek z założeniami 
teoretycznymi 

1 

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy 0 

2. 

Trafność wyboru 
materiałów 
źródłowych 

Doskonały dobór materiałów źródłowych 3 

Właściwy dobór źródeł. Poprawne odwoływanie się do 
literatury. 

2 

Powierzchowne i niepełne wykorzystanie dostępnej literatury 1 

Niewłaściwy dobór literatury i niewystarczające wykorzystanie 
dostępnych opracowań 

0 

3. 

Poprawna 

terminologia naukowa 

i zawodowa 

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 
Poprawny styl i język 

3 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka. 2 

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej. 1 

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych. Liczne 
błędy stylistyczne. 0 

4. 
Szata graficzna 

i kompozycja pracy 

Przejrzysta i bardzo staranna szata graficzna. Praca posiada 

właściwą konstrukcję i proporcje.  3 

Staranna szata graficzna. Niewielkie usterki w zakresie 

proporcji i konstrukcji. 
2 

Poprawna szata graficzna z niewielkimi usterkami. Proporcje 

pracy właściwe. 1 

Niewłaściwa konstrukcja i układ. Niestaranna szata graficzna. 0 

5. 

Dojrzałość prezentacji 
opracowanego 

materiału 

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie treści pracy 
z celami, tematem oraz aktualną wiedzą pielęgniarską. 
Doskonała umiejętność argumentowania i wnioskowania. 

3 

Dobra umiejętność prezentacji opracowania. Poprawne 
formułowanie wniosków. 2 

Niepełne uzasadnienie wybranego tematu i doboru treści. Słaba 
umiejętność wiązania zaprezentowanych treści. Mała 
umiejętność wnioskowania. 

1 

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 
zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania. 0 

Liczba punktów 

 
 

Punktacja 

15 - 14 punków bardzo dobry 

13 punktów dobry plus 

12 - 11 punktów dobry 

10 punktów dostateczny plus 

9 - 8 punktów dostateczny 

7 i poniżej niedostateczny 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

 

PRZYKŁADY TEMATÓW -  PRACA DYPLOMOWA 

 

1. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą niedokrwienną serca w aspekcie profilaktyki powikłań. 

2. Opieka pielęgniarska wobec pacjenta z nadciśnieniem tętniczym w aspekcie przygotowania do 

samoopieki. 

3. Zastosowanie teorii Dorothy Orem w opiece na pacjentem z cukrzycą. 

4. Zadania pielęgniarki w opiece pooperacyjnej nad chorym ze stomią jelitową. 

5. Przygotowanie rodziców do opieki nad niemowlęciem w aspekcie profilaktyki chorób układu 

oddechowego. 

6. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w aspekcie profilaktyki wad postawy. 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO - CZĘŚĆ TEORETYCZNA                                                      

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 

Karta odpowiedzi 

 

Numer albumu - …………………………………… 

 

Z podanych w każdym pytaniu wersji odpowiedzi wybierz jedną i umieść ją w karcie odpowiedzi. 

 

 

 

Numer pytania 

 

Odpowiedzi 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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Załącznik nr 8 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

 

EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO - CZĘŚĆ TEORETYCZNA  

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

Klucz odpowiedzi 

 

 

Numer pytania 

 

Odpowiedzi 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  
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Załącznik nr 9 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu 

z przygotowania zawodowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

 

PRZYKŁAD ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH W CZASIE EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA 

ZAWODOWEGO  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA - TEST WIADOMOŚCI - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

 

Z podanych w każdym pytaniu wersji odpowiedzi wybierz jedną i umieść ją w karcie odpowiedzi. 

 

1. Plan opieki powinien zawierać: 

A. wszystkie czynności opiekuńcze zaplanowane i realizowane przez pielęgniarkę, 

B. wszystkie czynności wykonywane przez pielęgniarki w tym i zlecenia lekarskie, 

C. skoordynowane działania zespołu terapeutycznego, 

D. zlecenia lekarskie. 

 

2. Teorie C. Roy i B. Numan klasyfikowane są do grup teorii: 

A. potrzeb, 

B. systemów, 

C. interakcji międzyludzkich, 

D. transkulturowych. 

 

3. NANDA to nazwa dotycząca: 

A. skali do oceny niewydolności oddechowej, 

B. skali aktywności życiowej, 

C. organizacji zajmującej się diagnozami w pielęgniarstwie, 

D. klasyfikacji interwencji pielęgniarskich. 
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 Załącznik nr 10 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ STUDENTA 

Lp. Kryterium Treść Punktacja 

1. 

Zgodność prezentacji 
pracy z celem i 

tematem pracy 

Treści w pełni wiążą się z celami i tematem. 3 

Treści w większości wiążą się z celami i tematem. 2 

Treści tylko częściowo mają związek celami i tematem. 1 

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy. 0 

Treści są niezgodne z tematem i celami pracy. 0 

2. 

Poprawna terminologia 

naukowa 

i zawodowa 

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 
Poprawny styl i język. 3 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka. 2 

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej. 1 

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych 
i naukowych. Liczne błędy. 0 

3. 
Dojrzałość prezentacji 
pracy  

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie treści pracy 
z celami, tematem oraz aktualną wiedzą. Doskonała 
umiejętność argumentowania i wnioskowania. 

3 

Dobra umiejętność prezentacji opracowania. Poprawne 
formułowanie wniosków. 2 

Niepełne uzasadnienie wybranego tematu i doboru treści. Słaba 
umiejętność wiązania zaprezentowanych treści. Mała 
umiejętność wnioskowania. 

1 

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 
zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania. 0 

 

Ogólna liczba punktów 

 

 

 

Punktacja 

9 punków  bardzo dobry 

8 punktów dobry plus 

7 punktów dobry 

6 punktów dostateczny plus 

5 punktów dostateczny 

4 i poniżej niedostateczny 
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Załącznik nr 11 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI STUDENTA NA PYTANIA KOMISJI                                                 

ZWIĄZANE Z  PROBLEMATYKĄ PRACY DYPLOMOWEJ 

Lp. Kryterium Treść Punktacja 

1. 

Zgodność odpowiedzi 
z  problematyką pracy 
dyplomowej 

 

Treści w pełni wiążą się z problematyką pracy dyplomowej 3 

Treści w większości wiążą się z problematyką pracy 
dyplomowej 

2 

Treści tylko częściowo mają związek z problematyką pracy 
dyplomowej 

1 

Treści są niezgodne z  problematyką pracy dyplomowej 0 

Treści są niezgodne z problematyką pracy dyplomowej 0 

2. 

Poprawna terminologia 

naukowa 

i zawodowa 

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 
Poprawny styl i język. 3 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka. 2 

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej. 1 

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych 
i naukowych. Liczne błędy. 0 

3. 
Dojrzałość prezentacji - 
odpowiedzi na pytania 

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie prezentowanych 
treści z aktualnym stanem wiedzy na określony temat. 
Doskonała umiejętność argumentowania i wnioskowania. 

3 

Dobra umiejętność prezentacji. Poprawne formułowanie 
wniosków. 2 

Niepełne uzasadnienie odpowiedzi. Słaba umiejętność wiązania 
zaprezentowanych treści. Mała umiejętność wnioskowania. 

1 

Brak zdolności do logicznego, precyzyjnego powiązania 
zaprezentowanych treści. Brak umiejętności wnioskowania. 0 

Ogólna liczba punktów 

 
 

 

Punktacja 

9 punków  bardzo dobry 

8 punktów dobry plus 

7 punktów dobry 

6 punktów dostateczny plus 

5 punktów dostateczny 

4 i poniżej niedostateczny 
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Załącznik nr 12 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

 

 

 

Protokół zbiorczy z egzaminu z przygotowania zawodowego 

część teoretyczna w dniu ……………..  

 

PANS – Wydział Nauk o Zdrowiu – Kierunek Pielęgniarstwo 

studia I stopnia…………………………………..………….  

 

• do egzaminu przystąpiło.....................studentów 

• do egzaminu nie przystąpiło...............studentów 

 

• egzamin zdało ..................studentów 

• egzaminu nie zdało...........studentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisy – członkowie komisji                                           podpis – przewodniczący komisji 
 

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

 

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

 

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

 

................................................. 
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Załącznik nr 13 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

 

 

 

Protokół zbiorczy z egzaminu z przygotowania zawodowego 

część praktyczna  w dniu ……………..  

 

PANS –Wydział Nauk o Zdrowiu – Kierunek Pielęgniarstwo 

studia I stopnia…………………………………………….  

 

• do egzaminu przystąpiło.....................studentów 

• do egzaminu nie przystąpiło...............studentów 

 

• egzamin zdało ..................studentów 

• egzaminu nie zdało...........studentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisy – członkowie komisji                                                       podpis – przewodniczący komisji 
 

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

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

 

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

 

................................................. 
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Załącznik nr 14 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

………………………………..…. 
 pieczęć adresowa Uczelni 

Protokół egzaminu dyplomowego 
 

z dnia ………….………………… 
 

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

data urodzenia……………………………………………… numer albumu…………………………………...….. 
kierunek .................................................................................................................... .................................................. 

zdawał/a egzamin dyplomowy licencjacki w dniu ..................................................................................................... 
przed komisją w składzie: 
Przewodniczący:  .................................................................. 

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

Recenzent:  .................................................................. 

Tytuł pracy dyplomowej: .................................................................................................. ......................................... 
 

Zadane pytania:        Ocena odpowiedzi: 

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

Komisja jednogłośnie/większością głosów* uznała, że złożył/a /nie złożył/a Pan/Pani egzamin dyplomowy z 
wynikiem ................................................................ 
 

Biorąc pod uwagę: 
1. średnią ocen z przebiegu studiów** ….……...x 0,6 = …………………... 
2. ocenę z pracy dyplomowej  ….……...x 0,2 = …………………... 
3. ocenę z egzaminu dyplomowego  ….……...x 0,2 = …………………... 

 

        Suma*** …………………. 
 

Komisja egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł licencjata pielęgniarstwa 
 

Ocena słowna wpisana do dyplomu…………………………………………………. 
 

 

 

Podpis członków komisji                                                                Podpis przewodniczącego komisji 
 

Promotor……………………………………   ………………………………….. 
 

Recenzent………………………………….. 
 

 

 

 

*  niepotrzebne skreślić 

**  średnia ocen z odpowiedzi co najmniej 3,0 

***  dwa miejsca po przecinku 
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Część teoretyczna egzaminu – test 

Data:................................................ 

 

Skład Komisji:                                                                                     Podpisy Komisji: 

Przewodniczący:...........................................................................      ….……………………………………………  

Członkowie:..................................................................................      ……………………………………………… 

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

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

 

Ocena……………………………………………………….. 

 

 

 

Część praktyczna egzaminu 

Data:................................................ 

 

Skład Komisji:                                                                                     Podpisy Komisji:  

Przewodniczący:...........................................................................      ….……………………………………………  

Członkowie:..................................................................................      ………………………………………………  

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

Obserwator:  ……………………………………………………       ……………………………………………… 

 

Treść zadania: W oparciu o opis sytuacji nr ........................... 

• Postaw diagnozę pielęgniarską 

• Określ problemy pielęgnacyjne (obecne, potencjalne) oraz ustal ich hierarchię 

• Zaproponuj model (modele) pielęgnowania 

• Przedstaw plan opieki i kryteria jego realizacji 

 

Ocena…………………………………………………… 

 

 

 

Średnia toku 
studiów** 

Ocena 

pracy 

promot. 

Ocena 

pracy 

recenz. 

Ogólna 
ocena 

pracy 

Egzamin 

praktyczny 

 

Egzamin teoretyczny 

 Ogólna 
ocena  

egzaminu 

Ocena 

końcowa** Pytania 

 z pracy 
Ocena z testu 

         

 

* niepotrzebne skreślić 

** dwa miejsca po przecinku 
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Załącznik nr 15 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

PAŃSTWOWA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU 

Włocławek, dnia………………………. 

……………………………. 

/pieczęć wydziału/                                                            Pan/i 

………………………………………… 

 Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej studenta: 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………… numer albumu…………………………... 

Kierunek………………………………………………………………………………………………….................. 

Specjalność  …............................................................................................................................ ....................... 

Tytuł pracy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Promotor……………………………………………………………………………………………………………. 

Egzamin dyplomowy odbędzie się w dniu………………..………………. 

Dziekan Wydziału 

…………………………...………………. 

podpis 

Ocena / recenzja pracy dyplomowej 

 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule 

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

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

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

3. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze) 

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

4. Merytoryczna ocena pracy dyplomowej 

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

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

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

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł  literatury  

……………………………………………………………………………………………………………S

posoby wykorzystania pracy (publikacje, szkolenia, udostępnienie instytucjom itp.) 

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

7. Ostateczna ocena pracy…………………………………………….……………………………………… 

 

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

Data         Podpis   
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Załącznik nr 16 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

PROTOKÓŁ OCENY 

jakości pracy dyplomowej z wynikiem niedostatecznym 

 

Wydział / Zakład  

Autor pracy  

Tytuł pracy  

Rodzaj pracy  licencjacka                 inżynierska                 magisterska 

Imię i nazwisko oceniającego  

 

Uzasadnienie niedostatecznej oceny pracy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

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

 

 

  

Data                Podpis oceniającego 
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Załącznik nr 17 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

Wzór pismo w sprawie zbierania danych przez studenta do pracy dyplomowej 

pieczęć Wydziału                                                                                                        

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

znak:            

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

(dane Dyrektora  Podmiotu Leczniczego  

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

(pełna nazwa Jednostki)  

……………………………………………………….. 

adres 

 

Zaświadcza, że Pan/Pani.................................................................nr albumu ....................... 

student(ka) ............. roku kierunku pielęgniarstwo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku, przygotowuje pracę dyplomową, której wstępny tytuł brzmi:  

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

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

Celem badania jest……………………………………………………………………………… 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań i 

udostępnienie danych niezbędnych do opracowania pracy dyplomowej. Badania mają charakter 

dobrowolny, bezpłatny a ich wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.  

Uzyskane informacje będą podlegać rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

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

imię i nazwisko promotora pracy (czytelny podpis) pieczęć  

 

………………………………………………………………………………….. 

podpis i pieczęć Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Załącznik 

- krótka charakterystyka grupy badanej i metody badania i jego przebiegu 

- narzędzie planowane do zbierania danych np. kwestionariusz ankiety 

W sytuacji prac z wykorzystaniem metody indywidualnego przypadku promotor pracy jest zobowiązany do zapewnienia 

studentom kontaktu z pacjentem kierując go do nauczyciela akademickiego realizującego w tej Instytucji/Jednostce  w tym 

czasie zajęcia dydaktyczne lub do pracownika szpitala współpracującego z Wydziałem Nauk o Zdrowiu w celu nadzoru nad 

kontaktem z pacjentem.   
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Załącznik nr 18 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

Wzór opisu płyty CD z nagraniem pracy studenta 

 

 

PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 

WE WŁOCŁAWKU 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

nr  albumu ……………….. 
 

TEMAT PRACY 

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

Praca licencjacka 

napisana pod kierunkiem 

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

Praca jest napisana w edytorze tekstu MS WORD 2000 lub nowszym 

 lub w każdym innym możliwym do odtworzenia edytorze tekstu. 
Praca zamieszczona na płycie CD jest zgodna                                                                                    
z wersją pracy złożoną w wersji  papierowej. 

 

……………………………..…………….                                     ……………………………..……………. 
                   Podpis studenta                                                                              Podpis promotora 
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Załącznik 19 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

 

DECYZJA PROMOTORA 

O DOPUSZCZENIU PRACY DYPLOMOWEJ 

DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

Autor:  

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

Tytuł pracy: 

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

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

Promotor:  

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

Wydział: 

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

Rodzaj pracy: 

 

□ praca licencjacka   □ praca inżynierska   □ praca magisterska 

Ocena raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wskazuje, że nie zostały przekroczone 

dopuszczalne współczynniki podobieństwa, wobec czego stwierdza się, że praca nie zawiera 

nieuprawnionych zapożyczeń i zostaje dopuszczona do obrony. 

 

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

(miejscowość, data) 

 

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

(czytelny podpis promotora pracy dyplomowej) 
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Załącznik 20 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DYPLOMOWEJ 
DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO POMIMO PRZEKROCZENIA 

PROCENTOWEGO ROZMIARU PODOBIEŃSTWA 
 

Autor: .................................................................................................................................................. 
 

Tytuł pracy: 
................................................................................................................................................................. 
 

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

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

Wydział: 
.................................................................................................................................................................... 
 

Rodzaj pracy: 

□ praca licencjacka   □ praca inżynierska   □ praca magisterska 
 

Po zapoznaniu się z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego: 
 

□ wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu. W związku z powyższym 
uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony. 
 

□ wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi wątpliwości, 
co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności jej autora. W związku z powyższym, 
praca powinna zostać ponownie zredagowana pod kątem ograniczenia zapożyczeń. 
 

□ wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku z powyższym 
nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do wydziałowej komisji powołanej przez 
Dziekana Wydziału w celu poddania pracy dodatkowej ocenie, czy praca dyplomowa rzeczywiście zwiera 
przesłanki popełnienia plagiatu. Jeżeli w wyniku oceny komisji wynika, że praca jest plagiatem, wobec 
autora, w terminie 14 dni od przekazania informacji rektor wszczyna postępowanie dyscyplinarne na 
wniosek promotora w trybie ustalonym w art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz przez przepisy szczegółowe. 
 

□ w pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia 
nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję 
zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przez przepisy szczegółowe. 
 

Uzasadnienie: 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 

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

(miejscowość, data) 

 

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

(czytelny podpis promotora pracy dyplomowej) 

  



REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO  -  STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA     

 

Załącznik 21 do Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

Karta opisu pracy 

Nr Wyszczególnienie Opis 

1.  Kierunek Pielęgniarstwo 

2.  Rodzaj pracy licencjacka 

3.  Autor pracy  

4.  Promotor pracy   

5.  Rok egzaminu dyplomowego  

6.  Tytuł pracy w języku polskim  

7.  Tytuł pracy w języku angielskim  

8.  Słowa kluczowe w języku polskim  

9.  Słowa kluczowe w języku angielskim  

10.  Krótkie streszczenie pracy  

11.  Dane kontaktowe autora  

 

 


