
Regulamin egzaminu dyplomowego 

na Kierunku Pielęgniarstwo 

Na podstawie:  

o Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku  

w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko - 

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. Nr 106, poz. 631),  

o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych  

(Dz.U. 2012 poz. 970),  

o Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.  

 

ustala się co następuje:   

§ 1. 

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kończą się egzaminem dyplomowym, 

składającym się z części teoretycznej i praktycznej, obejmującym sprawdzenie wiedzy  

i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów.  

 

§ 2. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

1. Uzyskanie ocen pozytywnych z zaliczeń oraz egzaminów z przedmiotów objętych 

planem studiów, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.   

2. Uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej.  

3. Złożenie w Dziekanacie Instytutu Ochrony Zdrowia wymaganych dokumentów.  

 

§ 3. 

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia powołuje Komisje do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego oraz ustala i ogłasza jego terminarz.  

 

§ 4. 

1. Egzamin dyplomowy składa się z egzaminu praktycznego i teoretycznego.  

2. Egzamin praktyczny polega na:  



2.1.Objęciu pacjenta opieką pielęgniarską w czasie 6 godzin w jednym z oddziałów: 

chorób wewnętrznych, chirurgicznych i dziecięcych.  

2.2.W tygodniu poprzedzającym egzamin praktyczny studenci dokonują poprzez 

losowanie wyboru jego miejsca.  

2.3.W dniu egzaminu praktycznego studenci losują zadanie do wykonania.  

2.4.Student, który uzyskał ocenę pozytywną z egzaminu praktycznego, przystępuje do 

egzaminu teoretycznego.   

3. Egzamin teoretyczny polega na prezentacji przez studenta celu i treści pracy 

dyplomowej, a także odpowiedzi na trzy pytania. Jedno pytanie dotyczy treści pracy, 

dwa pozostałe wylosowane pytania dotyczą zagadnień z zakresu pielęgniarstwa  

w chorobach wewnętrznych, chirurgicznych, wieku dziecięcego oraz podstaw 

pielęgniarstwa.  

 

§ 5. 

1. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego komisja ustala końcową ocenę egzaminu 

dyplomowego oraz wynik ukończenia studiów. 

2. Wynik egzaminu dyplomowego oraz wynik ukończenia studiów ogłasza 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po 

jego złożeniu.  

3. Na końcowy wynik ukończenia studiów składają się: 

a.  średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów objętych planem studiów,  

b.  ocena z egzaminu dyplomowego praktycznego,  

c.  średnia arytmetyczna ocen z egzaminu dyplomowego teoretycznego,  

     d.  średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej ustalona przez promotora  

          i recenzenta.      

4. Końcowy wynik ukończenia studiów stanowi sumę ½ średniej arytmetycznej ocen  

z przedmiotów objętych planem studiów (pkt.3, ppkt. a), ¼ średniej arytmetycznej  

ocen z egzaminu dyplomowego praktycznego i teoretycznego (pkt. 3, ppkt. b i c) oraz 

¼ średniej arytmetycznej ocen pracy dyplomowej (pkt. 3, ppkt. d).   

5. Średnie ocen określa się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

6. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się końcowy wynik studiów zgodnie  

z zasadą:  

a) 4,60 – 5,0 – bardzo dobry (5,0) 

b) 4,26 – 4,59 – plus dobry (4,%) 



c) 3,76 – 4,25 – dobry (4,0) 

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

e) 3,0 – 3,25 – dostateczny (3,0).   

7. W razie nieprzystąpienia przez studenta do egzaminu dyplomowego w ustalonym 

terminie z przyczyn usprawiedliwionych, Dyrektor Instytutu wyznacza nowy termin 

egzaminu dyplomowego.   

8. W przypadku uzyskania przez studenta z egzaminu dyplomowego (praktycznego  

lub teoretycznego) oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienie do tego egzaminu  

w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, Dyrektor Instytutu 

wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny, zgodnie z Regulaminem studiów.   

9. Student, który w drugim terminie nie przystąpi do egzaminu dyplomowego lub uzyska 

z niego ocenę niedostateczną zostaje skreślony z listy studentów.   

10. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł zawodowy 

licencjata pielęgniarstwa.  

 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego zatwierdzony Uchwałą Rady Instytutu Ochrony Zdrowia  

nr 10/15 z dnia 4 grudnia 2015 roku  

 

 

 


