Załącznik do Uchwały nr 27/2018
Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 26 września 2018

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
W PWSZ IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU
INSTYTUT ZDROWIA
§1
Założenia ogólne
1. Ogólne zasady procesu dyplomowania w PWSZ AS w Wałbrzychu reguluje Uchwała nr
68/2017 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian
procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu
2. Niniejszy regulamin stanowi uszczegółowienie procesu dyplomowania ze względu na
standardy kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo.
§2
Praca dyplomowa
1. Opracowanie pracy dyplomowej przewiduje program studiów.
2. Praca dyplomowa jest oryginalnym, samodzielnym opracowaniem określonego
zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z
kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego
wnioskowania i analizowania.
3. Pracę dyplomową student pisze pod kierunkiem nauczyciela akademickiego co najmniej ze
stopniem naukowym doktora w zakresie obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, z
prawem wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki jak i nauczyciela akademickiego
posiadającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i co najmniej tytuł
zawodowy magistra.
4. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy
dyplomowej.
5. Pracę dyplomową stanowi praca pisemna o charakterze kazuistycznym.
6. Tematy
prac
dyplomowych
ostatecznie
zatwierdza
Senat
PWSZ
AS
w Wałbrzychu w danym semestrze, w którym ma miejsce egzamin dyplomowy.
7. Praca dyplomowa podlega procedurze antyplagiatowej.
8. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent wyznaczony
przez Dyrektora Instytutu Zdrowia. Student nie ma prawa wyboru recenzenta.
9. Student przed egzaminem dyplomowym ma prawo zapoznać się z opinią promotora i
recenzenta pracy dyplomowej.
10.
Ocena pracy dotyczy:
- zgodności treści pracy z tytułem pracy;
- układu pracy, kompletności tez;
- merytorycznej oceny pracy;
- charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł;
- oceny formalnej strony pracy (poprawności języka, techniki pisania itp.).
10. Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się następującą skalę ocen:
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- bardzo dobry 5,0;
- dobry plus 4,5;
- dobry 4,0;
- dostateczny plus 3,5;
- dostateczny 3,0;
- niedostateczny 2,0.
11. Ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen promotora pracy i recenzenta.
12. W ramach przedmiotów Badania naukowe w pielęgniarstwie, Technologia informacyjna,
Ochrona własności intelektualnej z przygotowaniem bibliotecznym student uzyskuje
wiedzę i umiejętności z zakresu zasad pisania pracy o charakterze kazuistycznym.
13. Szczegółowe zasady pisania pracy dyplomowej zawarte zostały w Przewodniku
dyplomanta (załącznik 1).
§3
Egzamin dyplomowy
1. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest
egzaminem dwustopniowym i obejmuje część praktyczną i teoretyczną (w tym obrona
pracy dyplomowej).
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
- uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie
studiów;
- złożenia wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów;
- uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku
Pielęgniarstwo w PWSZ AS w Wałbrzychu;
- uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej;
- złożenie w wyznaczonym terminie w Sekretariacie Instytutu Zdrowia dwóch egzemplarzy
pracy dyplomowej wraz z wersją elektroniczną oraz wymaganych dokumentów wskazanych
w Uchwale nr 68/2017 z dnia 18 października 2017 r w sprawie zmian procesu
dyplomowania.
3. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z
listy studentów.
4. W razie długotrwałej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć
na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta Dyrektor Instytutu Zdrowia wyznacza
osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora może stanowić
podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.
5. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie z egzaminu
praktycznego i teoretycznego co najmniej oceny dostatecznej.
6. Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedostateczna o dopuszczeniu studenta do
egzaminu dyplomowego decyduje Dyrektor Instytutu Zdrowia, który zasięga opinii
dodatkowego recenzenta.
7. Za zdany egzamin dyplomowy uważa się taki, gdy z każdej części egzaminu student
uzyska ocenę pozytywną. Za ocenę z egzaminu dyplomowego uznaje się średnią
arytmetyczną ocen z egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.
8. Egzamin dyplomowy z części praktycznej odbywa się przed komisją, w skład której wchodzi
przewodniczący będący nauczycielem akademickim, posiadającym prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz członkowie
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będący nauczycielami akademickimi posiadającymi prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki/pielęgniarza i co najmniej tytuł zawodowy magistra. Dyrektor Instytutu
Zdrowia może dodatkowo powołać w skład komisji pracownika posiadającego prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza zatrudnionego w placówce, w której
odbywa się egzamin.
9. Egzamin dyplomowy z części teoretycznej odbywa się przed komisją, powołaną przez
Dyrektora Instytut Zdrowia, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz dwóch członków.
Przewodniczącym komisji egzaminu dyplomowego może być nauczyciel akademicki z co
najmniej stopniem naukowym doktora w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Członkami komisji są opiekun i recenzent pracy dyplomowej lub inna osoba powołana przez
Dyrektora Instytutu Zdrowia spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie
Zdrowia posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i co najmniej
tytuł zawodowy magistra.
10.
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej student ma
prawo przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej zgodnie z organizacją roku
akademickiego, w którym odbywa się egzamin dyplomowy.
11.
W przypadku uzyskania przez studenta z egzaminu dyplomowego oceny
niedostatecznej w terminie poprawkowym decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów
podejmuje Rektor.
12.
W przypadku nieobecności na egzaminie dyplomowym usprawiedliwionej,
w szczególności spowodowanej chorobą student może przystąpić do egzaminu
dyplomowego w sesji poprawkowej zgodnie z organizacją roku akademickiego,
w którym odbywa się egzamin dyplomowy.
13.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie student otrzymuje
ocenę niedostateczną.
14.
Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dyrektor, bądź
zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia dla kierunku Pielęgniarstwo.
§4
Egzamin dyplomowy - praktyczny
1. Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest komisyjna ocena stopnia
przygotowania zawodowego studenta do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli
zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza. Przedmiotem oceny części praktycznej egzaminu
dyplomowego jest poziom umiejętności praktycznych, intelektualnych oraz postaw
niezbędnych do realizacji funkcji zawodowych pielęgniarki/pielęgniarza.
2. Egzamin praktyczny odbywa się w oddziałach szpitalnych, w których student realizował
zajęcia praktyczne. Oddziałami tymi są: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii
Ogólnej, Oddział Pediatryczny.
3. Egzamin praktyczny przeprowadza się równolegle w trzech wyżej wymienionych
oddziałach.
4. Na 1-2 dni przed planowanym egzaminem student osobiście losuje przed komisją powołaną
przez Dyrektora Instytutu Zdrowia lub zastępcę dyrektora dla kierunku Pielęgniarstwo
termin i miejsce (oddział), w którym będzie zdawał egzamin. W przypadku nieobecności
studenta na losowaniu zostanie on automatycznie przydzielony do oddziału, w którym
pozostanie wolne miejsce. Wzór protokołu losowania oddziałów do przeprowadzenia
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egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego dla kierunku Pielęgniarstwo stanowi
załącznik nr 2.
5. Liczba studentów zdających egzamin praktyczny w danym dniu nie może być większa niż:
- Oddział Chorób Wewnętrznych - 8 osób,
- Oddział Chirurgii Ogólnej - 8 osób,
- Oddział Pediatryczny - 4 osoby.
6. Przewodniczący komisji:
- jest odpowiedzialny za sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem egzaminu
praktycznego;
- przygotowuje zadania egzaminacyjne do egzaminu praktycznego;
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego;
- rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu;
- ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych wraz z członkami komisji;
- ogłasza wyniki egzaminu.
7. Egzaminatorzy oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości i
umiejętności zdającego studenta posługując się ustalonymi kryteriami oceniania.
8. Uczelnia może powołać do komisji egzaminacyjnej przedstawiciela podmiotu leczniczego,
w którym odbywa się egzamin (naczelna pielęgniarka, oddziałowa, koordynująca) w
charakterze obserwatora.
9. Egzamin praktyczny rozpoczyna się o godzinie 7.00 i trwa do godziny 13.00 z 30 min.
przerwą na posiłek. Przerwa odbywa się pod nadzorem komisji egzaminacyjnej, w
warunkach zabezpieczających przed możliwością korzystania z pomocy zabronionych
regulaminem egzaminu. Czas przerwy śniadaniowej wyznacza Przewodniczący komisji.
10.
W czasie trwania egzaminu student nie może sam opuszczać oddziału. W konieczności
asystowania pacjentowi na badanie lub konsultację udaje się razem z członkiem komisji.
11.
W czasie trwania egzaminu student nie może korzystać z pomocy naukowych oraz
wsparcia innych osób, poza niezbędną dokumentacją medyczną.
12.
Na egzamin praktyczny zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych.
13.
Studenta w czasie egzaminu dyplomowego obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP,
wewnątrz oddziałowych, wewnątrz szpitalnych, obowiązujących procedur w oddziale oraz
profilaktyki HIV I WZW.
14.
Na egzamin dyplomowy praktyczny student ma obowiązek zgłoszenia się
w wyznaczonym terminie i miejscu 15 min. przed jego rozpoczęciem w stroju służbowym i
z identyfikatorem.
15.
Każdy pacjent pełnoletni przewidziany do egzaminu przed przystąpieniem studenta do
egzaminu
praktycznego
wyraża
zgodę
na
objęcie
go
opieką
przez
dyplomantkę/dyplomanta. Zgoda pacjenta stanowi załącznik nr 3.
16.
Rodzic lub opiekun prawny dziecka przewidzianego do egzaminu przed przystąpieniem
studenta do egzaminu praktycznego wyraża zgodę na objęcie dziecka opieką przez
dyplomantkę/dyplomanta. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 4.
17.
Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego student podpisuje oświadczenie, że
uzyskane podczas egzaminu dane o pacjencie wykorzysta tylko i wyłącznie w dniu egzaminu
i zachowa w tajemnicy wszystkie powzięte dane również po zakończonym egzaminie.
Oświadczenie studenta o zachowaniu w tajemnicy danych wrażliwych stanowi załącznik nr
5.
18.
Egzamin dyplomowy praktyczny rozpoczyna się losowaniem zadania egzaminacyjnego
typu „próba pracy”, na którym umieszczone są: nr zadania, inicjały pacjenta, wiek,
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rozpoznanie lekarskie, nr sali, polecenie dla zdającego. Struktura zadania praktycznego
typu „Próba pracy” stanowi załącznik nr 6.
19.
Wykonanie zadania egzaminacyjnego polega na:
- samodzielnym profesjonalnym sprawowaniu opieki pielęgniarskiej, w tym: wykonywanie
zabiegów pielęgnacyjno–leczniczych, ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie
wywiadu, analizy dokumentacji, badania fizykalnego i analizy badań, ustaleniu diagnozy
pielęgniarskiej, planowaniu działań pielęgnacyjnych, realizacji działań, oceny podjętych
działań, uzasadnienie podjętych działań i sporządzenie pisemnego sprawozdania w formie
procesu pielęgnowania na arkuszach dostarczonych przez komisję. Wzór dokumentacji
procesu pielęgnowania pacjenta w czasie egzaminu praktycznego z przygotowania
zawodowego dla kierunku pielęgniarstwo stanowi załącznik nr 7.
20.
Wszystkie zaplanowane przez studenta działania są wykonywane w obecności
członków Komisji.
21.
Ocena działań studenta odbywa się według kryteriów oceny:
- bezpieczeństwo pacjenta oraz własne - max. 8 pkt;
- poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru – max. 13 pkt;
- samodzielność podejmowania decyzji, działań. Sprawność konsekwencji trafność działań.
Świadomość ich konsekwencji – max. 10 pkt;
- poprawność komunikowania się, współpracy i współdziałania w zespole terapeutycznym i
odbiorcami usług – max. 3 pkt;
- satysfakcja odbiorcy usług – max. 8 pkt;
- poprawność dokumentowania przebiegu procesu pielęgnowania – max. 14 pkt;
- samoocena własnego działania – max. 4 pkt.
Ustalone kryteria oceniania stosowane podczas egzaminu praktycznego przeliczane są na końcową
ocenę egzaminu praktycznego według skali punktowej:
0 - 35 pkt. - niedostateczny (2,0)
36 - 40 pkt. – dostateczny (3,0)
41- 45 pkt. - dobry plus (3+)
46- 50 pkt. – dobry (4,0)
51- 55 pkt. – dobry plus (4+)
56- 60 pkt. - bardzo dobry (5,0)
W momencie popełnienia błędu krytycznego student kończy egzamin z oceną niedostateczną:
- nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP;
- nieprzestrzeganie podstawowych zasad przygotowywania i podawania leków różnymi
drogami stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta (pomylenie leków, zła dawka
leku, błędne obliczanie dawki leku, niewłaściwa droga podania leku, pomylenie pacjenta);
- pomylenie pacjentów i czynności pielęgnacyjno – leczniczych;
- błędne rozpoznanie stanu pacjenta i jego potrzeb;
- negatywna postawa wobec pacjenta i zespołu terapeutycznego;
- wykonywanie czynności stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta np.
oklepywanie pacjenta przy krwotoku płucnym.
Indywidualny arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku
Pielęgniarstwo stanowi załącznik nr 8.
22.
Z przebiegu egzaminu praktycznego sporządza się:
- Protokół indywidualny z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego część praktyczna
stanowiący załącznik nr 9;
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- oraz Zbiorczy protokół z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego praktycznego na
oddziale stanowiący załącznik nr 10.
23.
Do protokołów, o których mowa w ust. 22 dołącza się załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8.
24.
Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest oceną cząstkową.
25.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu praktycznego student nie
może przystąpić do egzaminu teoretycznego.
26.
Powtórny egzamin praktyczny może odbyć się w sesji poprawkowej zgodnie z
organizacją roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin dyplomowy.
§5
Egzamin dyplomowy - teoretyczny i obrona pracy dyplomowej
1. Do egzaminu teoretycznego może przystąpić student, który uzyskał ocenę pozytywną z
egzaminu praktycznego oraz dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej (opiekuna pracy
i recenzenta).
2. Egzamin teoretyczny jest egzaminem ustnym, który obejmuje:
- obronę pracy dyplomowej – odpowiedzi na dwa pytania komisji z zakresu pracy
dyplomowej,
- odpowiedź na wylosowane pytanie z zakresu: filozofii i etyki zawodu lub podstaw
pielęgniarstwa lub chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego lub chorób wewnętrznych i
pielęgniarstwa internistycznego lub pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.
Po zakończeniu egzaminu teoretycznego komisja ustala końcową ocenę egzaminu
teoretycznego, która jest średnią arytmetyczną z: oceny z obrony pracy dyplomowej oraz
oceny poprawności odpowiedzi na wylosowane pytanie. Wzór protokołu komisji z
przeprowadzonego egzaminu dyplomowego teoretycznego stanowi załącznik nr 11.
3. Wzór zestawienia obrazującego przebieg studiów studenta Pielęgniarstwa stanowi
załącznik nr 12.
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