
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Celem egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia przygotowania studenta do zawodu. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

- uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie 

studiów oraz wymaganej liczby punktów ECTS, 

- zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów, 

- uzyskanie pozytywnej oceny z pracy licencjackiej, 

- złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

3. Egzamin dyplomowy składa się z  trzech części: egzaminu teoretycznego,                         

praktycznego i obrony pracy licencjackiej.  

4. Egzamin teoretyczny  odbywa się w formie pisemnej – testu.  

5. Test obejmuje 90 pytań: 5 pytań z Filozofii i etyki zawodu pielęgniarki, 2 pytania z 

Prawa, 23 pytania z modułu: Nauki w zakresie Podstawowej Opieki Pielęgniarskiej oraz 

60 pytań z modułu: Nauki w Zakresie Opieki Specjalistycznej.  

6. Student uzyskuje ocenę dostateczną z testu po udzieleniu min. 60 %  odpowiedzi 

poprawnych. Załącznik 1e 

Odsetek poprawnie udzielonych odpowiedzi  wartościowany jest  wg skali ocen 

powyżej 91 % - bardzo dobry – 5,0;  

86 – 91% -  dobry plus – 4,5;  

76 – 85 % - dobry – 4,0;  

70 – 75 % - dostateczny plus – 3,5;  

60-69 % - dostateczny – 3,0;  

Poniżej 60 % - niedostateczny – 2,0). 

7. Do egzaminu praktycznego może przystąpić student po złożeniu egzaminu 

teoretycznego. 

8. Egzamin praktyczny nie może odbyć się w tym samym dniu co egzamin teoretyczny. 

9. Wyniki egzaminu teoretycznego są ogłaszane na stronie internetowej Wydziału i w 

siedzibie Wydziału nie później niż w ciągu 48 godzin od zakończenia testu. 

10. Egzamin  teoretyczny i praktyczny przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora 

 

REGULAMIN  

EGZAMINU DYPLOMOWEGONA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO  

– STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 



Wydziału, w skład której wchodzi co najmniej przewodniczący i dwóch członków 

(nauczycieli pielęgniarstwa). W pracy Komisji może uczestniczyć jako obserwator, 

przedstawiciel podmiotu leczniczego: pielęgniarka naczelna lub wytypowane 

pielęgniarki  z oddziału. 

a) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: 

 - zatwierdza zadania egzaminacyjne, 

 - czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

 - rozstrzyga kwestie sporne, ogłasza wynik egzaminu. 

b) Członkowie Komisji Egzaminacyjnej: 

 - przygotowują zadania egzaminacyjne, 

 - oceniają wykonanie zadania według przyjętych kryteriów, 

 - dokonują zapisu w dokumentacji studenta. 

11. Egzamin praktyczny dla studiów stacjonarnych odbywa się w jednostkach 

organizacyjnych, w których student odbywał zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe 

w jednym z wylosowanych przez studenta oddziałów/specjalności: chorób 

wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chorób dziecięcych, neurologicznym lub zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym. 

12. Losowanie oddziału/specjalności do przeprowadzenia egzaminu odbywa się na co 

najmniej 3 dni przed planowanym egzaminem praktycznym. 

13. Egzamin praktyczny trwa do 7 godzin dydaktycznych i polega na objęciu opieką 

pielęgniarską jednego pacjenta. 

14. Egzamin praktyczny rozpoczyna się o godzinie 7:00 od losowania zadania 

egzaminacyjnego, w którym student ma podane informacje o pacjencie (Imię i nazwisko 

pacjenta, numer sali, wiek, rozpoznanie lekarskie chorego) oraz instrukcje wykonania 

zadania egzaminacyjnego. Do każdego zadania student ma załączony wzór 

dokumentacji opieki pielęgniarskiej oraz kryteria, które stanowią podstawę oceny jego 

pracy. 

15. Zadanie egzaminacyjne polega na: 

- objęciu opieką pielęgniarską pacjenta (wylosowanego), 

- rozpoznaniu stanu bio- psycho- społecznego chorego na podstawie dostępnych 

źródeł, 

- rozpoznaniu problemów chorego, ustaleniu celu i planu opieki, 

- wykonaniu i udokumentowaniu zabiegów i czynności wynikających z planu i zleceń 

lekarskich u wylosowanego pacjenta, 



- ocenie realizacji podjętych działań. 

16. W czasie egzaminu praktycznego student przygotowuje indywidualne pisemne 

sprawozdanie ze sprawowanej opieki w formie procesu pielęgnowania, który przedstawia 

Komisji. 

17. W czasie egzaminu praktycznego student zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na 

pytania obejmujące problematykę zadania egzaminacyjnego. 

18. Egzamin praktyczny w danym oddziale/specjalności może zdawać maksymalnie 6-8 

studentów. 

19. Ocenę pracy studenta w czasie egzaminu praktycznego ustala się na podstawie przyjętych 

kryteriów oceny (załącznik nr 1a, 1b, 1c,1d). Egzamin ocenia się w stopniach według 

skali obowiązującej w Regulaminie Studiów (bardzo dobry – 5,0; dobry plus – 4,5; dobry 

– 4,0; dostateczny plus – 3,5; dostateczny – 3,0; niedostateczny – 2,0). 

20. Dokumentację przebiegu egzaminu praktycznego stanowią: 

 -    protokół z przebiegu losowania oddziałów/specjalności – załącznik 2 

 -    protokół z przebiegu egzaminu indywidualny dla każdego studenta – załącznik 1, 1a, 

1b, 1c, 1d) 

  

       - indywidualna dokumentacja procesu pielęgnowania  u wylosowanego pacjenta. 

21. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący podsumowuje jego przebieg i ogłasza wyniki 

egzaminu. 

22. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub 

nie zdali egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z 

odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów. 

23. Dokument zbiorczy z części teoretycznej i praktycznej egzaminu dyplomowego stanowi 

Protokół Komisji Egzaminacyjnej z przebiegu egzaminu dyplomowego – załącznik 3 

24. Trzeci etap egzaminu dyplomowego stanowi obrona pracy licencjackiej, przygotowanej 

pod kierunkiem nauczyciela ze stopniem lub tytułem naukowym. 

Promotorem pracy licencjackiej (kazuistycznej) może być nauczyciel posiadający prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki oraz co najmniej tytuł zawodowy magistra. 

25. Student ma prawo wyboru promotora oraz tematu pracy licencjackiej. 

26. Temat pracy licencjackiej powinien być ustalony nie później niż przed ukończeniem 

semestru poprzedzającego ostatni rok studiów (przed rozpoczęciem przedostatniego 

semestru).  

27. Wzór strony tytułowej stanowi załącznik 4 do Regulaminu. 



28. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i jeden recenzent (załącznik 5) wg 

ustalonych  kryteriów (załącznik 6).  

29. Recenzentów prac dyplomowych powołuje Dziekan Wydziału. 

30. Obrona pracy dyplomowej powinna odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech 

miesięcy od złożenia pracy wg ustalonych kryteriów – załącznik: 7, 8. 

31. Integralną część pracy stanowią oświadczenia  o samodzielnym wykonaniu przez 

studenta ( załącznik 9) oraz streszczenie pracy dyplomowej (załącznik 10). 

32. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

       - średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i przedmiotów kończących się 

zaliczeniem, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu 

studiów, stanowiąca 3/5 oceny, 

      -   ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 1/5 oceny, 

       - średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego (praktycznego i teoretycznego), 

stanowiąca 1/5 oceny. 

33. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany 

zgodnie z zasadą: 

- do 3,25                  - dostateczny (3) 

 - 3,26 – 3,75            - dostateczny plus (3,5) 

 - 3,76 – 4,25            - dobry (4) 

 - 4,26 – 4,60            - dobry plus (4,5) 

 - 4,61 – 5,00            - bardzo dobry (5)  

 

 

34. Wynik egzaminu dyplomowego dokumentuje się w Protokole Egzaminu Dyplomowego  

(załącznik 11) 

35. Do indeksu i innych dokumentów wpisuje się ostateczny wynik studiów ustalony zgodnie 

z w/w zasadami. 

36. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem 

licencjata pielęgniarstwa. Integralny załącznik do dyplomu stanowi suplement 

przygotowany zgodnie z odrębnymi przepisami. 

37. W przypadku uzyskania na egzaminie dyplomowym oceny niedostatecznej, albo 

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan 

Wydziału wyznacza termin egzaminu poprawkowego. 

38. Egzamin poprawkowy może się odbyć co najmniej po upływie jednego miesiąca od daty 

pierwszego egzaminu i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu. 



39. W przypadku powtórnego nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia przez studenta do 

egzaminu dyplomowego lub niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim 

wyznaczonym terminie, Dziekan Wydziału podejmuje decyzję o skreśleniu z listy 

studentów.  

40. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach uczelni według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

41. W przypadku uzyskania ocen bardzo dobrych: z pracy dyplomowej (5,0) i egzaminu 

dyplomowego co najmniej ,,bardzo dobry” oraz uzyskanej średniej w toku studiów 

nie niższej niż 4,80 -  komisja egzaminacyjna może wystąpić do Rektora o 

przyznanie absolwentowi dyplomu z wyróżnieniem. Adnotacja o przyznaniu 

wyróżnienia odnotowana zostaje w protokole egzaminu dyplomowego oraz w 

dyplomie w pozycji ,,z wynikiem” wpisuje się: bardzo dobry z wyróżnieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia 

pierwszego                 stopnia - stacjonarne 

 

PROTOKÓŁ  Z  CZĘŚCI  PRAKTYCZNEJ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

Student....................................................................................................................................... 

w dniu ........................................ przystąpił ...  do części praktycznej egzaminu 

dyplomowego,który odbył się w oddziale 

........................................................................................................... Szpitala 

Specjalistycznego, przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Wydziału Nauk 

o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Zarządzeniem nr …… z dnia 

…………………….., w składzie: 

Przewodniczący: .......................................................................................................................... 

Egzaminator ................................................................................................................................. 

Egzaminator ................................................................................................................................. 

Egzaminator ................................................................................................................................. 

 

Zadanie egzaminacyjne brzmiało: ……………………………………………………………… 

Opis przypadku ............................................................................................................................ 

 

Uchwałą Komisji Egzaminacyjnej 

Student........................................................................................................................................ 

.......... zdał... część praktyczną egzaminu dyplomowego. 

 

Ocena z egzaminu ....................................................................................................................... 

 

Płock, ......................................................................... 

 

Członkowie       Przewodniczący 

Komisji Egzaminacyjnej Komisji Egzaminacyjnej  

 

 

 

 

 



Załącznik 1a do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia 

pierwszego                 stopnia – stacjonarne 

 

Kryteria oceny egzaminu 

 

Egzamin z przygotowania zawodowego – część praktyczna 

Studia stacjonarne 

 

Kryteria oceny realizacji zadania 

l.p. Treść 

Ocena 

punktowa 

(od-do) 

Ocena 

Komisji 

Samoocena 

Studenta 

1 

Potrafi komunikować się z pacjentem, rodziną i 

personelem oddziału: 

okazuje życzliwość i takt 
0-2 

  

prezentuje otwartą i akceptującą 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 zespołu 

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 z zaleceń lekarza 
0-2 

  

przestrzega zasad etyki zawodowej 0-2   

respektuje przyjęte standardy opieki oraz procedury 

działań pielęgniarskich 
0-2 

  

dokumentuje swe działania 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 

samoopieki 
0-2 

  

wskazuje czynniki utrudniające realizację zadania 0-2   

Sformułuje wnioski dotyczące dalszej opieki nad 

pacjentem / jego rodziną 
0-2 

  

 Ogółem 0-52 
  

 

 

Punktacja: 

52-51 bardzo dobry 

50-47 dobry plus 

46-43 dobry 

42-39 dostateczny plus 

38-32 dostateczny 

31 i poniżej niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1b do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

 

KRYTERIA OCENY POSTAWY STUDENTA PODCZAS PRZEPROWADZNIA 

EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO - CZ. PRAKTYCZNA 

 

 

LP KRYTERIUM 

LICZBA 

PUNKTÓW 

LICZBA 

PUNKTÓW 

NAUCZYCIEL STUDENT 

1 POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA 0-6 0-6 

2 POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 0-6 0-6 

3  
POSTAWA WOBEC ZESPOŁU 

TERAPEUTYCZNEGO 
0-6 0-6 

4  POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 0-6 0-6 

RAZEM: 0-24 0-24 

 

 

 

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

 

Punktacja: 

22-24 bardzo dobry 

20-21 dobry plus 

18-19 dobry 

16-17 dostateczny plus 

14-15 dostateczny 

13 i poniżej niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1c do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego      

stopnia – stacjonarne 

 

ARKUSZ OCENY POSTAWY STUDENTA 

NA  EGZAMINIE Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO –  

CZ. PRAKTYCZNA 

 

SKALA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA : 

 0 pkt- postawa negatywna  

 1 pkt- postawa wymagająca ukierunkowania  

 2 pkt- postawa pożądana  

LP KRYTERIA OCENA 

NAUCZYCIELA 

SAMOOCENA 

STUDENTA   

1 POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA 

 udzielanie pacjentowi troskliwej opieki zgodnej 

z obowiązującymi standardami 

 okazanie pacjentowi życzliwości , 

wyrozumiałości , cierpliwości  

 respektowanie praw pacjenta do intymności i 

godności osobistej podczas udzielania 

świadczeń pielęgnacyjnych  

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

2 POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 

 

 ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

 wdrażanie zasad etyki zawodowej  

 zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej , 

identyfikacja z zawodem  

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

3  

 

POSTAWA WOBEC ZESPOŁU 

TERAPEUTYCZNEGO 

 współpraca z zespołem terapeutycznym  

 dbanie o dobrą atmosferę i integrację z 

zespołem terapeutycznym  

 okazywanie życzliwości wobec personelu 

medycznego oraz koleżanek/kolegów  

 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

4  

 

POSTAWA STUDENTA WOBEC 

REGULAMINU 

 punktualność, obecność na zajęciach 

 przestrzeganie zarządzeń uczelni , regulaminów 

wewnętrznych placówek szkolenia 

praktycznego  

 prawidłowe umundurowanie , estetyczny 

wygląd. 

 

 

0-2 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

0-2 

 

 

0-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW:   0-24 0-24 

 

 

Punktacja: 



22-24 bardzo dobry 

20-21 dobry plus 

18-19 dobry 

16-17 dostateczny plus 

14-15 dostateczny 

13 i poniżej niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1d do Regulaminu  egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

 

KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ PACJENTA PODCZAS 

ZAJĘĆ EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO                           

– CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

LP KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

 

1 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM/RODZINĄ 

Student: 

- dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości 

pacjenta i jego rodziny; 

- udzielił wsparcia emocjonalnego pacjentowi i jego rodzinie 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

2 

POZIOM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW 

Student: 

- przygotowywał pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności 

pielęgnacyjnych i zabiegów 

- stworzył pacjentowi warunki do współdecydowania o czynnościach 

pielęgnacyjnych i zabiegach 

- zapewnił warunki intymności  

- dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa pacjenta 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

3 

RESPEKTOWANIE PRAW PACJENTA 

Student: 

-     informował pacjenta o przysługujących mu prawach 

- pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw  

- przestrzegał karty praw pacjenta 

 

 

0-2 

0-2 

0-2 

4 WIEDZA 

Student: 

- przekazywał pacjentowi i jego rodzinie niezbędne informacje 

dotyczące zasad samoopieki i samopielęgnacji 

 

 

0-2 

 

RAZEM: 

 

0-20 
 

LEGENDA: 

0 pkt – nie spełnił kryteriów 

1 pkt. - spełnił częściowo kryteria 

2 pkt – spełnił kryteria 

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

- 11 pkt i poniżej –niedostateczny 

- 12  pkt –dostateczny 

- 13-14  pkt –dostateczny plus 

- 15-16 pkt –dobry  

- 17-18 pkt –dobry plus 

- 19-20 pkt - bardzo dobry  



                
                                                                                              

Załącznik 1e do Regulaminu  egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

 

  PROTOKÓŁ Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ 
 

             EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

    
 

Student \a.Imiona\ \a.Nazwisko\  

w dniu ………………….. roku  przystąpił/a  do części teoretycznej egzaminu dyplomowego,  

który odbył się w MUP w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, sala ………, godz. …… przed 

Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku  Zarządzeniem Nr ……… z dnia ………. r., w 

składzie: 

Przewodniczący: ………….. 

1. Egzaminator: ………………………. 

2. Egzaminator: ……………………….. 

3. Egzaminator: ………………………. 

4. Egzaminator: ………………………. 

5. …………….. . interesariusz zewnętrzny 

6. ……………… interesariusz wewnętrzny 

 

Liczba punktów uzyskanych z testu: ………………………………………………………… 

 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej 

 

Student \a.Imiona\ \a.Nazwisko\  

 

……zdał…..  część teoretyczną egzaminu dyplomowego. 

Ocena z egzaminu ……………………………………………………………………… 

 

Płock, dn. …………………. 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej              Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 

  

1. ………………………     

2. ………………………                                  ………………………….. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 



 

 

 

Kryteria oceny studenta w czasie egzaminu dyplomowego licencjackiego – część teoretyczna 

 

Ocena i punktacja: 

Bardzo dobry –        (5,0)       83-90 pkt. (powyżej 91%) 

Dobry plus –            (4,5)      77-82 pkt. (86 – 91%) 

Dobry –                    (4,0)      69 – 76 pkt. (76 – 85%) 

Dostateczny plus –   (3,5)       63 – 68 pkt (70 – 75%) 

Dostateczny -            (3,0)      54 – 62 pkt. (60 – 69%) 

Niedostateczny -       (2,0)       poniżej 54 pkt. (poniżej 60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Załącznik 2 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

  na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                                  

stopnia – stacjonarne 

 

Protokół z losowania 

oddziałów/specjalności na egzamin dyplomowy 

- część praktyczna 

 
 W dniu ……………………………  Komisja Egzaminacyjna Powołana przez Dyrektora 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

Zarządzeniem nr …….. z dnia ……… w składzie: 

 

Przewodniczący ………………………………………. 

Egzaminator …………………………………………... 

Egzaminator …………………………………………... 

Egzaminator …………………………………………… 

 

przeprowadziła losowanie oddziałów na część praktyczną egzaminu dyplomowego. 

 

Oddział Adres oddziału Liczba 

studentów 

Data 

egzaminu 

1. Oddział internistyczny 

2. Oddział chirurgiczny 

3. Oddział pediatryczny 

   

  

Data  

 

Podpisy Komisji 

 

 

Załącznik do Protokołu: imienna lista studentów z nazwą oddziału i adresem 

wylosowanego oddziału. 

 

Nazwisko i imię studenta oddział adres oddziału 

1.   
2.   
3.   

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

Protokół Komisji Egzaminacyjnej 

z przebiegu egzaminu dyplomowego 

 

Do egzaminu  

A. dopuszczono: 

 a. część praktyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

    b. część teoretyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

B. przystąpiło:   

 a. część praktyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

    b. część teoretyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

C. zdało: 

     a. część praktyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

    b. część teoretyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

D. nie zdało: 

     a. część praktyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 

    b. część teoretyczna - ………………………………………………… 

      liczba studentów 

 
Średnia ocen z egzaminu  

a. ogółem ………………………………………………… 

b. części teoretycznej …………………………………….. 

c. części praktycznej …………………………………….. 



 

 

Oceny uzyskane na egzaminie dyplomowym 

 

Ocena Egzamin 

Ogólna Część praktyczna Część teoretyczna 

bardzo dobry    

dobry plus    

dobry    

dostateczny plus    

dostateczny    

niedostateczny    

 

 

Uwagi komisji dotyczące egzaminu 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

Data ……………………………    Podpisy Komisji 

        …………………………………. 

        …………………………………. 

        …………………………………. 

        …………………………………. 

        …………………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 
 

Wzór strony tytułowej 

 

 

 

Mazowiecka Uczelnia Publicznaw Płocku 

Wydział…………………………………………… 

Kierunek …………………………………………. 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Numer albumu 

 

 

 

 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

praca licencjacka 

napisana pod kierunkiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁOCK   rok 

 

 
 



 

Załącznik 5 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego     

stopnia – stacjonarne 

 

…………………………….                                          Płock, dn. ……………….. 
Pieczęć służbowa szkoły 

 

                                                             Pani: ………………… 

Proszę Panią …………………….  o ocenę załączonej pracy 

 Licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej
1
 studenta : …………………….. 

Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu ………………… 

  
            Dziekan Wydziału   

   

                                                                                           ………………………… 

Ocena pracy dyplomowej 

Temat pracy: ……………………….. 

Nazwisko i  imię : ……………………………… 

Nr albumu: ……………….\  imię i nazwisko promotora/recenzenta
1
  ……………….. 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

1.  Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule  ........................................  ....  ........  

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

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

3. Merytoryczna ocena pracy:  ............................................................................................  ............  

4. Inne uwagi :  .........................................................................................................................  ........  

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu
2
:  ..........................................  ........  

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 

 

……………………………  ……………………   

 

 
1
 właściwe podkreślić 

2 
dotyczy tylko pracy magisterskiej 

 



Załącznik 6 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego     

stopnia – stacjonarne 

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 

Max liczba punktów: 15 

Punktacja: 
15-14 bardzo dobry 

13 dobry plus 

12-11 dobry 

10 dostateczny plus 

9-8 dostateczny 

7 i poniżej niedostateczny 



 

 

Załącznik 7 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

 

Punktacja: 

9 punków bardzo dobry 

8 punktów dobry plus 

7 punktów dobry 

6 punktów dostateczny plus 

5 punktów dostateczny 

4 i poniżej niedostateczny 

 

 

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI PRACY DYPLOMOWEJ PRZEZ STUDENTA 
 

    

Lp. Kryterium Treść 
Punkta

cja 

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 

Max liczba punktów: 
9 



Załącznik 8 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania Komisji związane z problematyką 

pracy dyplomowej 

 

 

 

 

Lp. Kryterium Treść Punktacja 

  Treści w pełni wiążą się z problematyką pracy dyplomowej 3 

 
Zgodność odpowiedzi z 

problematyką pracy 

dyplomowej 

Treści w większości wiążą się z problematyką pracy dyplomowej 
2 

1. 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 

 
 

Swobodne posługiwanie się terminologią medyczną i naukową. 

Poprawny styl i język. 
3 

 Poprawna Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna stylistyka. 2 

2. terminologia naukowa i 

zawodowa 

Nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej. 
1 

 
 

Brak znajomości podstawowych pojęć medycznych i 

naukowych. Liczne błędy. 
0 

 

 

Dogłębne zrozumienie i logiczne powiązanie prezentowanych 

treści z aktualnym stanem wiedzy na określony temat. Doskonała 

umiejętność argumentowania i wnioskowania. 
3 

3. Dojrzałość prezentacji - 

odpowiedzi na pytania 

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 

Max liczba punktów: 9 

Punktacja: 

9 punków bardzo dobry 

8 punktów dobry plus 

7 punktów dobry 

6 punktów dostateczny plus 

5 punktów dostateczny 

4 i poniżej niedostateczny 



 

 

 

Załącznik 9 do Regulaminu  egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

 

Imię i nazwisko …………….. 

Numer albumu: ………………. 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek  Pielęgniarstwo   

Tryb studiów …………………….. 

   

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam,  

że niniejsza praca dyplomowa: 

 została przygotowana przeze mnie osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem 

(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy; 

 nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 90, poz. 631 

z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

 nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am w sposób niedozwolony,  

 nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie, ani 

innej osobie. 

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

elektroniczną. 

 

 

 

 

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

                       data                                                              własnoręczny podpis 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 10 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

 

 

Streszczenie pracy dyplomowej 

Imię i nazwisko autora pracy ………………………………………………………………….. 

Nr albumu: ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko promotora pracy: …………………………………………………………….. 

Temat pracy dyplomowej 

…………………………………………………………………………………………………

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

Słowa kluczowe (max. 10, charakterystyczne nazwy i określenia będące przedmiotem pracy) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Streszczenie (max. 1000 znaków, głównie treści, tezy, wyniki i wnioski) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Title 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Key words 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 



Załącznik 11 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

        na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego                 

stopnia – stacjonarne 

Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa  w Płocku   

Temat pracy ………………………. 

Wydział  Nauk o Zdrowiu 
Studia stacjonarne 

Numer dyplomu    ……/….. 

Protokół 

Komisji Egzaminu Dyplomowego 

z dnia ………………. 

 

Pan\a.i_\ ……………….  imię ojca ………………. 

Data urodzenia …………………. nr albumu ……………………. 

Kierunek  PIELĘGNIARSTWO     

rok immatrykulacji ………………………. 

zdawał\a egzamin dyplomowy przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący …………………………… 

Promotor ……………………. 

Recenzent ……………………. 

Członek Komisji ……………………… 

 

A. Ocena z egzaminu teoretycznego …………………………… 

B. Ocena z egzaminu praktycznego …………………………… 

C. Średnia ocen z obrony pracy przez studenta………………. 

 

Zadane pytania        Ocena odpowiedzi 

C1 ………………………………………………………………… 

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

C2………………………………………………………………… 

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

C3…………………………………………………………………   

Komisja jednogłośnie/większością głosów* uznała, że złożył\a Pan\i egzamin dyplomowy z 

wynikiem ……………………………………………………………………. 

 

Biorąc pod uwagę: 

1. ocenę pozytywną egzaminu dyplomowego x 1/5 =  

2. średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych w toku studiów    x 3/5 =  

3. ocenę pracy dyplomowej    x 1/5 =  

 

Komisja Egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł: licencjata 

pielęgniarstwa/inżyniera/magistra
1
 

 

Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplom) …………………………….. 

 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………….. 

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

Podpis Przewodniczącego Komisji                 Podpisy członków Komisji 

     

*niepotrzebne skreślić 
1 

właściwe podkreślić 


