PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO – STUDIA LICENCJACKIE
EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
§1
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5
czerwca 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012, poz. 631).
2. Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie stopnia opanowania przez studenta wiedzy
teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas studiów pierwszego lub drugiego stopnia określonej
standardem nauczania i charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta kierunku studiów pielęgniarstwo.
§2
1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a) złożenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i
praktyk przewidzianych w planie studiów.
b) Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z recenzji pracy dyplomowej. Termin złożenia
pracy ustala Dziekan Wydziału.
3. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części.
a) egzaminu praktycznego przeprowadzonego w placówce ochrony zdrowia;
b) egzaminu teoretycznego, na który składają się:
- prezentacja pracy licencjackiej (prezentacja pracy licencjackiej polega na
przedstawieniu oraz omówieniu głównych tez pracy i rozwiązań praktycznych problemów
pielęgnacyjnych pacjenta);
- odpowiedź ustna na wylosowane pytania pochodzące z banku pytań
4. Harmonogram przebiegu egzaminu dyplomowego podany jest do wiadomości studentów w
terminie nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia na poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni.
§3
1. Egzamin praktyczny przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją” w składzie:
a) przewodniczący- Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału;
b) egzaminatorzy - osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe.
2. W pracach komisji egzaminacyjnej mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Pielęgniarek i
Położnych, PTP oraz opiekun roku w charakterze obserwatora.

3. W skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej - pielęgniarki, położne,
oddziałowe, naczelne.
4. Skład komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
5..Przewodniczących komisji i członków powołuje Dziekan Wydziału.
§4
1.W części praktycznej egzaminu dyplomowego równolegle pracują komisje:
a) na kierunku pielęgniarstwo w oddziałach wewnętrznych, chirurgicznych i pediatrycznych
b)na kierunku położnictwo w oddziałach położniczo - neonatologicznych, ginekologicznych,
patologii ciąży i na salach porodowych.
2. Liczebność zdających na oddziałach:
a) kierunek pielęgniarstwo: nie więcej niż 6-ciu zdających w jednym oddziale,
b) kierunek położnictwo: nie więcej niż 6-ciu zdających w oddziale ginekologicznym,
patologii ciąży, położniczo-neonatologicznym, oraz nie więcej niż 4 zdających na sali porodowej
3. Losowanie oddziałów odbywa się w piątek poprzedzający część praktyczną egzaminu
dyplomowego w obecności komisji.
4. Na kartce do losowania znajdują się informacje, w jakim oddziale osoba losująca będzie zdawała
egzamin, data egzaminu, godzina rozpoczęcia egzaminu.
5. Kartki do losowania oddziału powinny być opatrzone pieczątką uczelni.
6. Liczba przygotowanych kartek do losowania powinna być równa liczbie zdających.
7. Z przebiegu losowania sporządza się protokół
§5
1. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu na 20 minut przed jego rozpoczęciem z
wylosowaną kartką, aktualną książeczką zdrowia i dokumentem tożsmości.
2. W czasie egzaminu studenta obowiązuje:
a.

ubiór zgodny z wytycznymi w tym zakresie,

b. posiadanie identyfikatora,
c. przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału i przepisów bhp,
d. zachowanie profilaktyki HIV i WZW

3. Egzamin praktyczny trwa 360 minut (8 godzin dydaktycznych)
4. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału.
5. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad
pacjentem, zdającemu towarzyszy członek komisji.
6. W czasie trwania egzaminu student może korzystać z dokumentacji indywidualnej pacjenta i
dokumentacji oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania egzaminacyjnego.
7. Niedopuszczalne jest wnoszenie do Oddziału telefonu komórkowego, tabletu lub innego
urządzenia elektronicznego,
8. Zadania egzaminacyjne studenci losują w dniu egzaminu w oddziale, w którym będą zgodnie
z losowaniem zdawać egzamin.
9.

Zadanie egzaminacyjne polega na:
a.

sprawowaniu opieki pielęgniarskiej/ położniczej nad wylosowanym pacjentem,

b. złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu
pielęgnowania na arkuszach dostarczonych przez komisję, opatrzonych pieczątką
Uczelni
10. Przy ocenie egzaminu praktycznego stosuje się punktację:
a.

Rozpoznanie sytuacji problemowej – 0-10 pkt,

b.

Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej – 0-5 pkt,

c.

Ustalanie celu/celów opieki pielęgniarskiej – 0-5 pkt,

d. stosowanie terminologii naukowej i zawodowej – 0-10 pkt.
e. Planowanie działań pielęgniarskich - 0-5 pkt
f.

Ocena podjętych działań pielęgniarskich 0-10pkt

g. Proponowane działania w zakresie edukacji zdrowotnej 0-5pkt
h. Posługiwanie się posiadaną wiedzą 0-10pkt
i.

prawidłowe przedstawienie czynności pielęgniarskich 0-20pkt

11. Jeżeli student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta lub błąd krytyczny
(złamanie zasad aseptyki i antyseptyki) jest to równoznaczne z niezdaniem egzaminu.
12. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się
pisemne sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentem oraz arkusze przebiegu egzaminu.
13. Ocena z części praktycznej egzaminu jest oceną cząstkową i student jest informowany o
ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części praktycznej egzaminu.

