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ZARZĄDZENIE Nr ..2..../2023 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 

z dnia .n..5'kfV1/0-1  2023 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu egzaminu dyplomowego 
oraz regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH, w związku 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 755 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Ustala się: 

1) regulamin egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) regulamin egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3) regulamin kształcenia praktycznego na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 14/2020 roku z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu egzaminu dyplomowego oraz regulaminu kształcenia praktycznego na 
kierunku pielęgniarstwo. 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od roku 
akademickiego 2022/2023. 

R 

prof. dr hab. Mirosław Minkina 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Rektora Nr 8/2023 

 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego  

na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarswto 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, 

zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady dotyczące przygotowania i przeprowadzenia  

egzaminu dyplomowego. 

 

§ 2 

Celem egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia przygotowania studenta studiów drugiego 

stopnia kierunku pielęgniarstwo do samodzielnego pełnienia roli zawodowej 

pielęgniarki/pielęgniarza w oparciu  o efekty uczenia się określone w standardach ucznia się 

dla kierunku pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia). 

 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadzony jest w formie ustnej i składa się dwóch etapów: 

1) prezentacji pracy; 

2) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów drugiego 

stopnia. 

2. Student studiów drugiego stopnia musi uzyskać pozytywną ocenę (odpowiednią liczbę 

punktów) z egzaminu dyplomowego aby otrzymać pozytywny wynik końcowy. 

 

§ 4 

1. Praca dyplomowa na studiach magisterskich jest samodzielnym opracowaniem 

określonego zagadnienia naukowego o charakterze badawczym, mającą znaczenie dla 

zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności 

studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz 

umiejętnościami samodzielnego  analizowania i wnioskowania. 

2. Przygotowanie pracy trwa dwa semestry w ramach seminarium dyplomowego. 

3. Praca dyplomowa jest pisana samodzielnie przez studenta, pod nadzorem promotora. 

4. Promotorem pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia może być nauczyciel 

akademicki posiadający stopień naukowy doktora. 

 

§ 5 

Praca podlega ocenie promotora i recenzenta. Przed egzaminem dyplomowym praca 

magisterska sprawdzana jest przez program antyplagiatowy. 

 

  



§ 6 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie wskazanej w planie studiów liczby punktów ECTS; 

2) uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej; 

3) pozytywny wynik antyplagiatowej weryfikacji pracy w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym; 

4) złożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

wewnętrzne Uczelni odnoszące się do warunków i zasad jakim powinna odpowiadać praca 

dyplomowa, egzamin dyplomowy. 

 

Organizacja i przebieg egzaminu  dyplomowego  

 

§ 8 

1. Egzamin dyplomowy obejmuje: 

1) prezentację głównych założeń pracy dyplomowej tj. cel pracy, problemy badawcze, materiał, 

metoda i wnioski; 

2) w drugim etapie egzaminu dyplomowego student udziela ustnych odpowiedzi na losowo 

wybrane dwa pytania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz zaawansowanej 

praktyki pielęgniarskiej.  

2. Egzamin dyplomowy oceniany jest przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez 

dziekana wydziału.  

3. Komisja egzaminacyjna składa się z: 

1) przewodniczącego komisji; 

2) promotora pracy dyplomowej; 

3) recenzenta pracy dyplomowej. 

4. Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, rozstrzyga 

kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu oraz ogłasza wynik egzaminu. 

5. Kryteria oceny egzaminu dyplomowego określone są w załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

6. Pytania egzaminacyjne student losuje przed komisją egzaminacyjną. 

7. Po wylosowaniu zadań student ma 10 minut na przygotowanie ustnych odpowiedzi. 

8. Student w czasie przewidzianym na przygotowanie odpowiedzi na pytania egzaminacyjne 

może korzystać z brudnopisu opatrzonego pieczęcią Uczelni. 

9. W czasie egzaminu na sali przebywają wyłącznie: przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej, członkowie komisji i osoba zdająca. Przebywanie innych osób jest 

niedopuszczalne. 

10. Podczas egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z przedstawicielami komisji 

egzaminacyjnej. 

11. Po udzieleniu odpowiedzi student zdający przekazuje przewodniczącemu komisji 

egzaminacyjnej pytania egzaminacyjne, na które odpowiadał. 

12. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza 

jego wynik informując osobę zdającą o uzyskanej ocenie końcowej. 

  



      Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

Data złożenia egzaminu dyplomowego jest jednoznaczna z datą ukończenia studiów. 

 

§ 10 

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów z nadanym tytułem zawodowym -  

„magister pielęgniarstwa” wraz z suplementem. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Protokół komisji egzamin  dyplomowy; 

2) Załącznik Nr 2 - Protokół egzaminu dyplomowego. 

 



 

 

Załącznik Nr  1 

do Regulaminu egzaminu dyplomowego na studiach 

drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

 
 

………………………………                               
      Pieczęć Uczelni                                                              Siedlce, dnia …………………. 

 

PROTOKÓŁ KOMISJI 

EGZAMIN  DYPLOMOWY   

 KIERUNEK  PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA 

 

Imię, nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………….. 

Nr albumu:  ………......      

Temat pracy magisterskiej: ……………………………………………………………………………….. 

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

 

 Komisja Egzaminacyjna w składzie: 

1. Przewodniczący           …………………………………… 

2. Członek   (promotor)     ………………………….............. 

3. Członek ( recenzent)     …………………………………... 

 
Część A: Ocena za prezentację pracy 

Kryteria oceny pracy licencjackiej: Skala ocen 
Przyznana 
punktacja 

Prezentacja  założeń pracy – cel pracy, problemy badawcze 0-2 pkt  

Używana terminologia, słownictwo podczas prezentacji 0-1 pkt  

Argumentacja i logika myślenia, przedstawienie  wniosków  0-2 pkt  

RAZEM  

Część B: Ocena wiedzy 

Lp. Treść Pytań Skala ocen 
Przyznana 
punktacja 

1. 
 
 

0-5 pkt  

2. 
 
 

0-5 pkt  

RAZEM  

 
Uwaga! Komisja może przyznawać tylko pełne punkty 

  



 
 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej Student/ka uzyskał/a z egzaminu dyplomowego liczbę  

pkt .………………. i zdał/a  - nie zdał/a*) egzamin dyplomowy z oceną ………... 

 

 

 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 

1. Przewodniczący  ……………………………………… 

2. Członek               ……………………………………… 

3. Członek              ……………………………………… 

 

 
Kryteria oceny końcowej:  Suma punktów z części A i z części B 

 
 
 
15  pkt  -  ocena bardzo dobra 
14  pkt  -  ocena dobra plus 
13  pkt  -  ocena dobra 
12  pkt  -  ocena dostateczna plus 
11  pkt  -  ocena dostateczna 
10  pkt  -  ocena niedostateczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


