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Przyrodniczo-
-Humanistyczny 
w Stedlcach 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

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 1 
do Zarządzenia Rektora Nr .2 /2023 

Regulamin egzaminu dyplomowego 
na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia na kierunku 
pielęgniarstwo, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady dotyczące przygotowania 
i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego teoretycznego i praktycznego. 

§ 2 
Celem egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia przygotowania studenta studiów 
pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo do samodzielnego pełnienia roli zawodowej 
pielęgniarki. 

§ 3
1. Zgodnie ze standardem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo egzamin dyplomowy 

składa się z dwóch części: części praktycznej oraz części teoretycznej. 
2. Część teoretyczną poprzedza część praktyczna egzaminu dyplomowego. 
3. Egzamin teoretyczny nie może się odbyć w tym samym dniu co egzamin praktyczny. 
4. Egzamin dyplomowy praktyczny odbywa się w warunkach symulowanych w Centrum 

Symulacji Medycznych w formie obiektywnego standaryzowanego egzaminu klinicznego 
tzw. OSCE (Objective Structured Clinical Examination). 

5. Obydwie części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym, niezależnym kryteriom 
oceniania. 

6. Student musi uzyskać pozytywną ocenę (odpowiednią liczbę punktów) z każdej części 

egzaminu dyplomowego aby otrzymać pozytywny wynik końcowy. 

§ 4 
Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych 

programem studiów. 

§ 5 
Pracę dyplomową student przygotowuje w oparciu o analizę indywidualnego przypadku (case 

study). 

§ 6 
Praca dyplomowa jest pisana samodzielnie przez studenta, pod nadzorem promotora, którym 
jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra i prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. 



§ 
Praca dyplomowa podlega ocenie promotora i recenzenta. Przed egzaminem dyplomowym 
praca sprawdzana jest przez program antyplagiatowy. 

§ 8
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych; 
2) złożenie egzaminów przewidzianych planem studiów i programem kształcenia; 

3) uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej; 
4) pozytywny wynik antyplagiatowej weryfikacji pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym; 
5) złożenie pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie. 

§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 
wewnętrzne Uczelni odnoszące się do warunków i zasad jakim powinna odpowiadać praca 
dyplomowa oraz egzamin dyplomowy. 

Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego — część praktyczna 

§ 10 
1. Egzamin praktyczny OSCE odbywa się w Centrum Symulacji Medycznych przed komisją 

egzaminacyjną, którą powołuje dziekan wydziału na wniosek dyrektora instytutu. 
2. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1, składa się z: 

1) przewodniczącego komisji; 
2) trzech członków, którymi są nauczyciele akademiccy z kierunkowym wykształceniem 

zawodowym. 
3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zatwierdza zadania egzaminacyjne, czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem egzaminu OSCE, bierze udział w ocenianiu zadań, rozstrzyga 

kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu i ogłasza wyniki egzaminu. 

4. Członkowie komisji egzaminacyjnej przygotowują zadania egzaminacyjne - check listy 
jednakowe dla wszystkich studentów, dokonują oceny wykonanego zadania zgodnie 

z określonymi kryteriami oceniania i wypełniają indywidualną dokumentację zdającego. 

5. Zadania egzaminacyjne — check listy zatwierdza koordynator kierunku pielęgniarstwo. 

6. Egzaminatorzy pracują równolegle na trzech stacjach. Egzamin OSCE składa się ze stacji, 

na których egzaminatorzy oceniają umiejętności praktyczne studenta w zakresie: 
1) pielęgniarstwa internistycznego; 
2) pielęgniarstwa chirurgicznego; 
3) pielęgniarstwa pediatrycznego. 

7. W dniu poprzedzającym ustalony termin egzaminu dyplomowego OSCE student losuje 

godzinę przystąpienia do egzaminu. 
8. Student przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego zobowiązany jest do zapoznania się 

z zasadami egzaminu metodą OSCE i potwierdzenia tego faktu na druku, którego wzór 

stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. 
9. W dniu egzaminu praktycznego student zgłasza się 30 minut przed planowana godziną 

rozpoczęcia egzaminu OSCE z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 



10 Studenta obowiązuje w czasie egzaminu strój zgodny z regulacjami wewnętrznymi Uczelni 
oraz posiadanie identyfikatora. 

11. Student zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. 
12 Student na każdej stacji otrzymuje jedno zadanie egzaminacyjne, które ocenia 

egzaminator w Karcie oceny egzaminu dyplomowego OSCE wg check — listy, której wzór 
stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

13 Czas realizacji zadania wynosi maksymalnie 15 min. 
14 Student podczas egzaminu nie może samodzielnie opuszczać stacji oraz korzystać przy 

rozwiązywaniu zadania z pomocy innych osób czy źródeł. 

15 Jeżeli opuszczenie stacji jest konieczne wówczas studentowi towarzyszy egzaminator 
komisji. 

16 Student wchodzi i opuszcza stację wyłącznie na polecenie egzaminatora. 
17 Na każdej ze stacji może przebywać tylko student zdający egzamin. Jeśli zadanie tego 

wymaga może również przebywać technik symulacji medycznej i/lub pacjent 
standaryzowany. 

18. Podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego student korzysta ze sprzętu 

dydaktycznego np. symulatorów, trenażerów oraz aparatury medycznej i materiałów 

medycznych. 
19. Wykonywanie przez studenta poszczególnych czynności/procedur na każdej ze stacji jest 

punktowane (0-1 pkt). Student otrzymuje 1 punkt za każdą poprawnie wykonaną czynność. Za 

niewykonanie danej czynności student otrzymuje O punktów. 
20 Popełnienie przez studenta błędu krytycznego lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów 

za wykonanie zadania skutkuje niezaliczeniem egzaminu praktycznego. 

21 Uzyskanie negatywnej oceny na jednej ze stacji pozwala studentowi przystąpić do dwóch 

pozostałych stacji, przy czym student uzyskuje negatywny wynik egzaminu-część 

praktyczna. 
22 Przystępując do poprawy egzaminu praktycznego, student poprawia tylko niezaliczoną 

stację. Egzamin poprawkowy powinien być zorganizowany przed egzaminem 

dyplomowym — część teoretyczna. Komisję do egzaminu poprawkowego powołuje dziekan 

wydziału na wniosek dyrektora instytutu. 
23. Na egzaminie poprawkowym student poprawia wyłącznie stacje, na których popełnił błąd 

krytyczny lub nie uzyskał minimalnej liczby punktów. 
24 Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest średnią ocen ze wszystkich 

stacji. 
25 Ocena egzaminu praktycznego jest oceną cząstkową egzaminu dyplomowego. 

26 Z przebiegu egzaminu praktycznego komisja egzaminacyjna sporządzają indywidualny 

protokół egzaminu dyplomowego OSCE — część praktyczna, według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

27. Do protokołu egzaminu praktycznego załącza się formularze karty oceny egzaminu 

dyplomowego OSCE wg check — listy oraz opis zadania egzaminacyjnego. 

28 W przypadku niezaliczenia egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienia do egzaminu 

zastosowanie mają zapisy obowiązującego Regulaminu studiów UPH. 

29 Przebieg egzaminu dyplomowego OSCE może być utrwalony za zgodą studenta. 



Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego — część teoretyczna 

§ 11 
1. Dopuszczenie studenta do egzaminu teoretycznego uwarunkowane jest uzyskaniem co 

najmniej oceny dostatecznej z części praktycznej egzaminu dyplomowego OSCE. 
2. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej odbywa się w formie ustnej i obejmuje: 

1) prezentację pracy dyplomowej: cel pracy, główne tezy pracy, problemy główne, 

szczegółowe, rozwiązania praktyczne problemów opiekuńczych pacjenta, wnioski; 
2) przedstawienie pytań obejmujących weryfikację efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy z pielęgniarstwa internistycznego, chirurgicznego i pediatrycznego. 
3. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego oceniana jest przez komisję egzaminacyjną, 

powołaną przez dziekana wydziału. 

4. Komisja egzaminacyjna składa się z: 
1) przewodniczącego komisji; 
2) promotora pracy dyplomowej; 
3) recenzenta pracy dyplomowej. 

5. Przewodniczący komisji czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, rozstrzyga 

kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu oraz ogłasza wyniki egzaminu, 
6. Pytania egzaminacyjne student losuje przed komisją egzaminacyjną. 

7. Pytania egzaminacyjne zatwierdza koordynator kierunku pielęgniarstwo. 

8. Po wylosowaniu pytań student ma 10 minut na przygotowanie ustnych odpowiedzi. 

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

może korzystać z brudnopisu opatrzonego pieczęcią Uczelni. 
10 W czasie egzaminu na sali przebywają wyłącznie: przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej, członkowie komisji oraz osoba zdająca i przygotowująca się do egzaminu. 

11 Podczas egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z przedstawicielami komisji 

egzaminacyjnej. 
12. Po udzieleniu odpowiedzi zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej 

pytania egzaminacyjne, na które odpowiadał. 

13 Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z części teoretycznej egzaminu dyplomowego, 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu. 

14 Ocena z egzaminu teoretycznego jest oceną cząstkową egzaminu dyplomowego. 
15. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej przedstawia zdającym wyniki egzaminu z części teoretycznej, praktycznej 

i wynik końcowy egzaminu dyplomowego. 

Zasady oceniania części praktycznej i teoretycznej egzaminu dyplomowego 

§ 12 

Na każdej stacji egzaminu praktycznego OSCE student uzyskuje określoną liczbę 

punktów, które są przeliczane na ocenę. Ocenę z poszczególnych stacji ustala 
egzaminator przyporządkowany do danej stacji na podstawie sumy uzyskanych przez 

studenta punktów wg zasady: 
100- 94% - bardzo dobry 
93 - 86% - dobry plus 



85 - 78% - dobry 
77 - 69% - dostateczny plus 
68 - 60% - dostateczny 
59% i mniej - niedostateczny. 

2. Końcowa ocena z egzaminu praktycznego stanowi średnią ocen ze wszystkich zaliczonych 
stacji zgodnie z zasadą: 

bardzo dobry — od 4,75 
dobry plus — od 4,25 do 4,74 
dobry — od 3,75 do 4,24 
dostateczny plus — od 3,25 do 3,74 
dostateczny — do 3,24 
przy czym wszystkie stacje musza być zaliczone co najmniej na ocenę dostateczną. 

3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać student z części teoretycznej wynosi 
20 punktów, co przelicza się na ocenę bardzo dobrą. 

4. Minimalna liczba punktów jaką student musi uzyskać na ocenę dostateczną z części 

teoretycznej egzaminu, to 11 punktów. 
Kryteria oceny — część teoretyczna egzaminu: 

ocena: 5.0 pkt. 20 - 19 
ocena: 4.5 pkt. 18 - 17 
ocena: 4.0 pkt. 16 - 15 
ocena: 3.5 pkt. 14 - 13 
ocena: 3.0 pkt. 12 - 11 
ocena: 2.0 pkt. 10 

5. Ostateczna ocena z egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo stanowi średnią 

ocen otrzymanych z części praktycznej i teoretycznej egzaminu według zasady: 
bardzo dobry — od 4,75 

dobry plus - od 4,25 - 4,74 
dobry - od 3,75 - 4,24 

dostateczny plus - od 3,25 - 3,74 
dostateczny - do 3,24 
przy czym obie oceny muszą być pozytywne. 

6. Komisja egzaminacyjna z części teoretycznej ustala ostateczny wynik studiów zgodnie z 
aktualnymi zapisami w regulaminie studiów. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednio przepisy Regulaminu studiów UPH. 

8. Wzór protokołu końcowego egzaminu dyplomowego stanowi załącznik Nr 5 do 

Regulaminu. 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Lista studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego OSCE; 

2) Załącznik Nr 2 - Karta oceny egzaminu OSCE — check lista; 
3) Załącznik Nr 3 — Indywidualny protokół egzaminu praktycznego OSCE na kierunku 

pielęgniarstwo; 

4) Załącznik Nr 4 - Protokół komisji egzaminu dyplomowego - część teoretyczna; 

5) Załącznik Nr 5 - Protokół egzaminu dyplomowego. 



Załącznik Nr 1 
do Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

Pieczęć Uczelni Siedlce, dnia  

EGZAMIN DYPLOMOWY OSCE - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

Lista studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego OSCE 

Lp. Imię i nazwisko studenta Numer 
albumu 

Potwierdzenie zapoznania się 
z zasadami egzaminu OSCE 

Podpis studenta 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 



Załącznik Nr 2 
do Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

Pieczęć Uczelni Siedlce, dnia  

KARTA OCENY EGZAMINU OSCE - Check Lista 

Kierunek: pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Rok akademicki/ 

semestr: 

Forma zaliczenia: Egzamin OSCE - procedura (WW, ŚW, NIM* 

Cel egzaminu: 

Data egzaminu: 

Miejsce egzaminu: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 
Instytut Nauk o Zdrowiu 
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej 

VVW — symulacja wysokie wierności, ŚW- symulacja średniej wierności, NW — symulacja niskiej wiernośći 

Imię i nazwisko studenta/ Nr albumu:  

Imię i nazwisko nauczyciela - egzaminatora:  

Imię i nazwisko koordynatora:  

Numer sali/stanowiska:  

Zadanie egzaminacyjne Nr 1 

Tytuł zadania:  

1. Opis pacjenta  

2. Polecenie do studenta  

3. Czas realizacji zadania  



4. Check Lista - Zadanie Nr (NW, ŚW, WW)* 

Lp. 
Elementy Procedury** 

(NW,ŚVV, MAO* 

Punktacja O - 1 

1 pkt - prawidłowe wykonanie procedury 

O pkt - złe lub brak wykonania procedury 

VWV— symulacja wysokiej wierności, ŚW- symulacja średniej wierności, NW— symulacja niskiej wiernośći 

czynności kluczowe niezbędne do zaliczenia stacji. 

Liczba uzyskanych punktów  pkt 

Zaliczenie   pkt TAK/NIE 

Kryteria oceny: Do zaliczenia umiejętności praktycznej konieczne jest wykonanie czynności 

kluczowych. Popełnienie błędu krytycznego powoduje niezaliczenie zadania. 

Maksymalna liczba punktów za wykonanie zadania* 

Kryteria oceny stacji uzależnione są od elementów procedury wskazanej do wykonania. 

Za próg zaliczający zadanie uznaje się 60% elementów wykonanej procedury. 

Podpis egzaminatora: 

Kryteria oceny 
100 - 94% - bardzo dobry 
93 - 86% - dobry plus 
85 - 78% - dobry 
77 - 69% - dostateczny plus 
68 - 60% - dostateczny 
59% i mniej - niedostateczny 



Załącznik Nr 3 
do Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

Pieczęć Uczelni Siedlce, dnia  

INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ 

EGZAMINU PRAKTYCZNEGO OSCE 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

Imię, nazwisko studenta'  

Nr albumu:  

Komisja w składzie: 

Przewodniczący. 

Członkowie'  

Nr i nazwa stacji Ocena Ocena końcowa z egzaminu 

OSCE 

Stacja Nr 1 (nazwa stacji) 

Stacja Nr 2 (nazwa stacji) 

Stacja Nr 3 (nazwa stacji) 

Załączniki: 
1) Karty Ocen Egzaminu OSCE (Check Lista) — ze wszystkich stacji, 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej Student/ka uzyskał/a z części praktycznej egzaminu dyplomowego 

OSCE ocenę  

zdał/a - nie zdał/a*) egzamin dyplomowy część praktyczna 

Podpisy Członków Komisji: Podpis Przewodniczącego Komisji: 

Kryteria oceny: 
bardzo dobry — od 4,75; 
dobry plus — od 4,25 do 4,74; 
dobry — od 3,75 do 4,24 
dostateczny plus — od 3,25 do 3,74 
dostateczny — do 3,24 

* właściwe podkreślić 



Załącznik Nr 4 
do Regulamin egzaminu dyplomowego na studiach 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

Pieczęć Uczelni Siedlce, dnia  

PROTOKÓŁ KOMISJI 

EGZAMIN DYPLOMOWY - CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

Imię, nazwisko studenta.  

Nr albumu:  

Temat pracy licencjackiej:  

Komisja Egzaminacyjna w składzie: 

1. Przewodniczący 

2. Członek (promotor)  

3. Członek (recenzent) 

Cześć A: Ocena za prezentacje prac 

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 wiedz 

L.p. Treść Pytań Skala 
ocen 

Przyznana
punktacja 

1. 0-5 pkt 

2. 0-5 pkt 

3. 0-5 pkt 

RAZEM 

Uwaga! Komisja może przyznawać tylko pełne punkty 

Łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminu teoretycznego"  

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej Student/ka uzyskał/a z części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

liczbę pkt   i zdał/a - nie zdał/al egzamin dyplomowy część teoretyczną z oceną 



Podpisy Komisji Egzaminacyjnej / Egzamin teoretyczny: 

1. Przewodniczący  

2. Członek 

3. Członek 

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

20- 19 pkt - ocena bardzo dobra 
18- 17 pkt - ocena dobra plus 
16-15 pkt - ocena dobra 
14- 13 pkt - ocena dostateczna plus 
12-11 pkt - ocena dostateczna 
10 pkt - ocena niedostateczna 

* właściwe podkreślić 


