
Zarządzenie nr 21120 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoty Zawodowej im. Wdelona w Legnicy 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo I Ratownictwo Medyczne. 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 39 ust. 3 Regulaminu studiów zarządzam, co następuje: 

I. Praca dyplomowa 

51. 
1. Praca dyplomowa powinna być napisana zgodnie z następującymi wymogami: 

1) papier biały, format A-4, czcionka nr 12, odstępy między wersami 1,5, 
2) co najmniej jeden egzemplarz pracy wydrukowany dwustronnie, 
3) oprawa pracy — miękka okładka, której wzór stanowi załącznik nr 1, bez elementów metalowych 

(spojona sposobem termobindowania), 
4) strona tytułowa — według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 
5) ostatnia strona pracy — oświadczenie studenta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

2. Pracę należy złożyć w 2 egzemplarzach oraz na płycie CD — stosownie do postanowień ust. 3 - 5. 
3. Treść pracy na CD należy zapisać w plikach z rozszerzeniem: .txt, .rtf, .pdf, .doc(x), .odt, a w przypadku gdy 

przedmiotem pracy było zbudowanie oprogramowania lub aplikacji, należy je umieścić na płycie CD 
w kartotece dodatek'. Plik w nazwie powinien zawierać ,nazwisko—imię—nr albumu_ź, gdzie x oznacza 
pracę: I — licencjacką, m —magisterską. 

4. Rozmiar pliku pracy nie może przekroczyć 15 MB. W przypadku, kiedy tekst pracy jest większy nit wskazany 
rozmiar, student ma obowiązek zapisać pracę w dwóch lub więcej plikach, których każdy nie przekracza 
15 MB. 

5. Płyta CD powinna być opisana czarnym wodoodpornym flamastrem i zawierać następujące informacje: imię 
i nazwisko studenta oraz tytuł pracy. Płyta CD powinna być złożona w kopercie o wymiarach 12,5x13,00, 
którą należy opisać w następujący sposób: 
1) nazwa Uczelni, 
2) nazwa wydziału, 
3) imię i nazwisko studenta, 
4) rok rozpoczęcia i zakończenia studiów. 

52. 
1. Pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 

w następujących terminach: 
1) pierwszy termin do dnia 31 maja, 
2) drugi termin w dniach od 1 do 15 czerwca, lub w dniach od 1 do 30 września. 

2. Prac dyplomowych nie przyjmuje się w terminie od 16 czerwca do 31 sierpnia, z uwagi na brak możliwości 
zorganizowania egzaminów dyplomowych w okresie wakacyjnym. 

3. W przypadku osób wznawiających studia z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu 
dyplomowego, bądź nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego, termin złożenia pracy dyplomowej ustala 
Rektor w decyzji o wznowieniu. 

4. Dopuszczalny jest udział w egzaminie obserwatorów — krajowych i wojewódzkich konsultantów 
w dziedzinach pielęgniarstwa i pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, przedstawicieli okręgowej rady 
pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

5. Przy składaniu pracy dyplomowej student zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4. 

§3. 
1. Dziekan wyznacza: 

1) recenzentów prac dyplomowych, zgodnie z wymogami określonymi w § 42 ust. 1 Regulaminu studiów 
PWSZ im. Witelona w Legnicy, 

2) osoby wchodzące w skład komisji egzaminu dyplomowego zgadnie z § 43 ust. 2 Regulaminu studiów. 
2. Wykazy, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć do wiadomości Rektora w terminie do dnia 30 kwietnia. 

II. Egzamin dyplomowy 

54. 
1. Złożoną pracę Dziekan kieruje do oceny przez promotora i recenzenta. Wzór formularza oceny pracy 

dyplomowej promotora stanowi załącznik nr 5, a oceny pracy dyplomowej recenzenta - załącznik nr 6. 
2. Po dokonaniu oceny prac złożonych przez studentów, sprawdzeniu prac w systemie antyplagiatowym 

oraz pozytywnym zaliczeniu ostatniego semestru studiów, Dziekan ustala termin egzaminów dyplomowych. 



3. Termin egzaminu dyplomowego powinien byt wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia złożenia pracy 
dyplomowej, nie później nit: 

1) dla studentów składających pracę w pierwszym terminie do dnia 30 czerwca, 
2) dla studentów składających pracę w drugim terminie: 

a) do dnia 10 lipca— w przypadku złożenia pracy do 15 czerwca, 
b) do dnia 30 października — w przypadku złożenia pracy do 30 września. 

§ 5. 
1. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan i powiadamia o tym fakcie członków komisji. 
2. O terminie egzaminu dyplomowego studenci są powiadamiani poprzez informacje umieszczone na stronie 

internetowej Uczelni lub dowiadują się osobiście w dziekanacie. 

58. 
Egzamin dyplomowy ma na celu: 

1) ocenę stopnia opanowania wiedzy z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego oraz 
umiejętności praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą, 

2) ocenę osiągnięcia założonych w programie kształcenia studiowanego kierunku efektów uczenia się, 
3) obiektywną ocenę przygotowania studenta do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/ 

pielęgniarza lub ratownika medycznego, 
4) ocenę poziomu umiejętności praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji funkcji zawodowych, 
5) ocenę znajomości problematyki objętej pracą dyplomową. 

57. 
1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części, podlegających odrębnym kryteriom oceniania: 

1) egzamin praktyczny, 
2) egzamin teoretyczny. 

2. Złożenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu. 

58. 
1. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dziekana w składzie: 

1) przewodniczący wyznaczony zgodnie z 543 ust. 5 Regulaminu studiów PWSZ im. Witelona w Legnicy, 
zwanego dalej regulaminem, oraz 

2) część praktyczna: 
- egzaminatorzy — osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe, 

3) część teoretyczna: 
- promotorzy, wyznaczeni zgodnie z § 42 ust.1 lub ust. 2 Regulaminu studiów, 
- członkowie, wyznaczeni zgodnie z § 43 ust. 3 lub ust. 4 Regulaminu studiów, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Komisja przeprowadza egzamin w co najmniej trzyosobowym składzie, przy czym w przypadku studentów 
kierunku Pielęgniarstwo w składzie komisji przeprowadzającej część teoretyczną egzaminu dyplomowego 
przynajmniej jeden z jej członków musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. 

3. Dziekan jest zobowiązany do przedstawienia do wiadomości Rektora wykazu osób wchodzących w skład 
komisji egzaminu dyplomowego w terminie do dnia 30 kwietnia. 

4. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student zostaje zapoznany z zasadami jego 
przeprowadzenia i kryteriami oceniania, co potwierdza podpisem na liście, której wzór stanowi 
załącznik nr 7. 

III. Egzamin dyplomowy — część praktyczna dla studentów kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

§9. 
1. Miejscem egzaminu praktycznego są oddziały: 

- chorób wewnętrznych, 
- chirurgiczny, 
- pediatryczny. 

2. Losowanie miejsca przeprowadzenia egzaminu odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 
3. Egzamin dyplomowy — część praktyczna, powinien nastąpić nie później niż wciągu 7 dni od dnia losowania. 
4. Na karcie do losowania, o której mowa w ust. 2 znajdują się informacje: na jakim oddziale losujący będzie 

zdawał egzamin, data egzaminu. Kary są oznakowane pieczątką Wydziału. 
5. Liczba kart odpowiada liczbie zdających. 

510. 
1. Egzamin dyplomowy — część praktyczną na jednym oddziale mote zdawać równocześnie nie więcej 

niż 8 studentów. 
2. W dniu egzaminu studenta obowiązuje medyczna odzież ochronna oraz identyfikator oraz aktualna 

pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Student w trakcie egzaminu 
jest zobowiązany do przestrzegania przepisów wewnętrznych placówki i oddziału, w którym odbywa 



się egzamin, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki zakażeń szpitalnych, profilaktyki 
HIV i WZW. 

3. Student ma obowiązek zgłoszenia się na wylosowany oddział w dniu egzaminu 15 minut przed wyznaczoną 
godziną rozpoczęcia egzaminu w celu wylosowania zadania egzaminacyjnego. 

4. Zadanie egzaminacyjne zawiera: inicjały pacjenta, wiek pacjenta, rozpoznanie lekarskie, numer sali oraz 
instrukcje wykonania zadania egzaminacyjnego. 

5. Wczasie trwania egzaminu praktycznego student obejmuje opieką jednego pacjenta. 
6. Pacjent lub jego opiekun prawny wyrażają pisemną zgodę na wzięcie udziału w egzaminie praktycznym 

studenta, przed rozpoczęciem egzaminu. Wzór formularza zgody pacjenta jest określony w załączniku nr 8. 
7. Jeden członek komisji egzaminacyjnej może mieć pod opieką maksymalnie dwóch studentów zdających 

egzamin praktyczny. 
8. Egzamin trwa jeden dyżur (godz. 7:30-15:00) i obejmuje: 

1) wykonanie zadania egzaminacyjnego typu ,próba pracy' (godz. 7:30 —13:30), 
2) złożenie pisemnego i ustnego sprawozdania z przebiegu procesu pielęgnowania na arkuszach 

przygotowanych przez komisję egzaminacyjną. 
9. W czasie egzaminu student ma prawo do jednej 30-minutowej przerwy na posiłek. Przerwa 

ta odbywa się pod nadzorem komisji egzaminacyjnej, w warunkach zabezpieczających przed możliwością 
korzystania przez studenta z pomocy określonej w ust. 12. 

10. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta znajdującej się na oddziale w zakresie niezbędnym 
do rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 

11. W trakcie egzaminu student nie może samodzielnie opuszczać oddziału. Wyjście poza oddział musi być 
uzasadnione obowiązkami wobec pacjenta znajdującego się pod opieką studenta i przebiegać w obecności 
członka komisji egzaminacyjnej. 

12. W czasie egzaminu dyplomowego zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, 
nośników danych czy pomocy innych osób. 

13. W przypadku, gdy student podczas trwania egzaminu spowoduje sytuację mogącą w konsekwencji zagrozić 
życiu lub zdrowiu pacjenta, będzie to skutkowało wystawieniem oceny niedostatecznej i niezaliczeniem 
części praktycznej egzaminu dyplomowego. 

14. Kwestie sporne między egzaminatorami a studentem rozstrzyga przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 
15. Kwestie sporne między przewodniczącym komisji egzaminacyjnej a studentem rozstrzyga Dziekan. 

§ 11. 
1. Wyniki z przebiegu egzaminu praktycznego są zapisywane przez członków komisji w dokumentacji 

egzaminacyjnej, którą stanowią: 
1) protokół z losowania oddziałów szpitalnych do egzaminu praktycznego, którego wzór określa załącznik 

nr 9, 
2) karta wylosowanego zadania egzaminu praktycznego, której wzór określa załącznik nr 10, 
3) arkusz obserwacji i oceny indywidualnej zadania egzaminacyjnego, którego wzór określa załącznik 

nr 11, 
4) protokół egzaminu dyplomowego — część praktyczna, którego wzór określa załącznik nr 12, 
5) protokół zbiorczy z egzaminu praktycznego przeprowadzonego w danym dniu na określonym oddziale, 

którego wzór określa załącznik nr 13. 
2. Ocena egzaminu dyplomowego — część praktyczna wyrażona jest w punktach. Maksymalna liczba punktów 

z egzaminu wynosi 100 punktów. 
3. Przeliczenie punktów uzyskanych w czasie egzaminu praktycznego na oceny odbywa się wg następującej 

skali: 
100 —91 punktów bardzo dobry, 
90-81 punktów dobry plus, 
80-71 punktów dobry, 
70-61 punktów dostateczny plus, 
60-51 punktów dostateczny, 
50 punktów i mniej niedostateczny. 

4. Egzamin dyplomowy — część praktyczna uznaje się za zaliczony, jeżeli w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego student uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. 

5. O wynikach egzaminu studenci zostają poinformowani po zakończeniu całości egzaminu 
w dniu jego przeprowadzenia. 

IV. Egzamin dyplomowy — część praktyczna dla studentów kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia. 

§ 12. 
1. Egzamin dyplomowy — część praktyczna jest przeprowadzany na terenie Uczelni, metodą „studium 

przypadku'. 
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu student losuje zadanie egzaminacyjne typu ,studium 

przypadku", obejmujące opracowanie rozwiązania w trzech kategoriach: 
1) ocena/prognoza stanu bio-psycho-społecznego pacjentki/ta, rodziny; 

a) rozpoznanie i rozwiązanie problemów pacjentklRa wynikających z podejmowanych działań 
diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych, 



b) plan dalszej opieki (w przypadku pacjentki/ta hospitalizowanego — poszpitalnej) z zastosowaniem 
wskazanej teorii pielęgniarstwa. 

2) Przygotowanie planu programu edukacyjnego skierowanego do pacjenta i/lub jego rodziny zgodnego 
tematycznie z analizowanym problemem zdrowotnym/klinicznym. 

3) Propozycja badania naukowego realizowanego w zakresie problematyki zawartej w zadaniu 
egzaminacyjnym (propozycje: celu badania, założeń i hipotez badawczych, narzędzi badawczych). 

§ 13. 
1. W sali egzaminacyjnej może przebywać jednocześnie dwóch studentów. 
2. W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, nośników 

danych czy pomocy innych osób 
3. Kwestie sporne między egzaminatorami a studentem rozstrzyga przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 
4. Kwestie sporne między przewodniczącym komisji egzaminacyjnej a studentem rozstrzyga Dziekan. 

§ 14. 
1. Wyniki z przebiegu egzaminu praktycznego są zapisywane przez członków komisji w dokumentacji 

egzaminacyjnej, którą stanowią: 
1) karta do losowania zadania egzaminu praktycznego, której wzór określa załącznik nr 14. 
2) protokół egzaminu dyplomowego — część praktyczna, którego wzór określa załącznik nr 15, 
3) protokół zbiorczy z egzaminu praktycznego przeprowadzonego w danym dniu — określony 

w załączniku nr 13. 
2. Ocena egzaminu dyplomowego — część praktyczna wyrażona jest w punktach. Maksymalna liczba punktów 

z egzaminu wynosi 30 punktów. Szczegółowe kryteria oceny zadania egzaminacyjnego określa załącznik 
nr 16 

3. Przeliczanie punktów uzyskanych podczas egzaminu magisterskiego — części praktycznej na oceny, 
odbywa się wg następującej skali: 
29 - 30 pkt. bardzo dobry (5,0) 
27 -28 pkt. dobry plus (4,5) 
24- 26 pkt. dobry (4,0) 
21- 23 pkt dostateczny plus (3,5) 
18-20 pkt. dostateczny (3,0) 
poniżej 18 pkt. niedostateczny (2,0) 

4. Egzamin dyplomowy — część praktyczna uznaje się za zaliczony, jeżeli w wyniku postępowania 
egzaminacyjnego student uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. 

5. 0 wynikach egzaminu studenci zostają poinformowani po zakończeniu całości egzaminu 
w dniu jego przeprowadzenia. 

V. Egzamin dyplomowy — część praktyczna dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne 

§ 15. 
1. Egzamin dyplomowy — część praktyczna jest przeprowadzany w Pracowni Czynności Ratowniczych przy 

fantomach i polega na rozwiązaniu wylosowanego zadania egzaminacyjnego. 
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu student losuje zadanie egzaminacyjne. W treści zadania 

egzaminacyjnego zawarte są informacje na temat chorego w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. 
Student ma prawo zadawać egzaminatorowi jedynie pytania dotyczące zmian stanu zdrowia chorego 
w trakcie prowadzonych działań, a niemożliwych do oceny na fantomie. 

§ 16. 
1. W sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jeden student. 
2. W czasie egzaminu dyplomowego zabronione jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju pomocy naukowych, 

nośników danych czy pomocy innych osób. 
3. Kwestie sporne między egzaminatorami a studentem rozstrzyga przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 
4. Kwestie sporne między przewodniczącym komisji egzaminacyjnej a studentem rozstrzyga Dziekan. 

§ 17. 
1. Wyniki z przebiegu egzaminu praktycznego są zapisywane przez członków komisji w dokumentacji 

egzaminacyjnej, którą stanowią: 
1) protokół z wylosowanego zadania, którego wzór określa załącznik nr 17, 
2) protokół egzaminu dyplomowego —część praktyczna, którego wzór określa załącznik nr 18, 
3) protokół zbiorczy z egzaminu praktycznego przeprowadzonego w danym dniu — określony w załączniku 

nr 13. 
2. Egzamin dyplomowy — część praktyczna uznaje się za zaliczony, jeżeli w wyniku postępowania 

egzaminacyjnego student uzyskał ocenę co najmniej dostateczną. 
3. 0 wynikach egzaminu praktycznego studenci zostają poinformowani po zakończeniu egzaminu w dniu jego 

przeprowadzenia. 



VI. Egzamin dyplomowy —część teoretyczna 

518. 
1. Egzamin dyplomowy — część teoretyczna powinien nastąpić nie później nit w ciągu 7 dni od dnia 

przeprowadzenia części praktycznej. 
2. Egzamin dyplomowy — część teoretyczna jest egzaminem ustnym, podczas którego student powinien 

wykazać się osiągnięciem wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów studiowanego 
kierunku oraz znajomością problematyki objętej pracą dyplomową. 

3. Podczas egzaminu dyplomowego student prezentuje tezy pracy dyplomowej oraz odpowiada na trzy pytania 
członków komisji egzaminu dyplomowego związanego z tematyką pracy dyplomowej oraz efektami uczenia 
się z zakresu kierunku studiów. Prezentacja tez pracy dyplomowej oraz każde pytanie oceniane są osobno. 

4. Egzamin teoretyczny uważa się za niezdany, jeżeli student otrzyma ocenę niedostateczną z prezentacji 
tez pracy dyplomowej lub zadanego pytania. W takim przypadku student otrzymuje ocenę niedostateczną 
z egzaminu dyplomowego. 

5. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji ogłasza jego wynik. 
6. Przebieg i wynik części egzaminu teoretycznego oraz podsumowanie całego egzaminu dyplomowego 

komisja odnotowuje w protokole egzaminu dyplomowego stanowiącym załącznik nr 19, w którym poza 
ostatecznym wynikiem egzaminu dyplomowego komisja ustala: 
1) końcową ocenę egzaminu dyplomowego, 
2) ostateczny wynik studiów, zgodnie z 547 ust. 3 Regulaminu studiów, 
3) wynik studiów wyrównany do pełnej oceny, który jest wpisywany na dyplom, zgodnie z § 47 ust. 4 

Regulaminu studiów. 

VII. Postanowienia końcowe 

519. 
1. Ocenę pracy dyplomowej oblicza się, jako średnią z ocen promotora i recenzenta według skali: 

niedostateczny, dostateczny, dostateczny plus, dobry, dobry plus, bardzo dobry, zaokrąglając w górę 
do najbliższej oceny (np. 3,25 jako plus dostateczny; 3,75 jako dobry), z zastrzeżeniem § 42 ust. 3 
Regulaminu studiów. Tak obliczoną ocenę wpisuje się do dokumentacji, o której mowa w 518 ust. 6. 

2. Ocenę z egzaminu dyplomowego — część teoretyczna ustala się, jako średnią obliczoną z czterech ocen: 
prezentacji tez pracy dyplomowej oraz trzech oddzielnie ocenionych pytań według skali i sposobu, o którym 
mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 1B ust. 4. 

3. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się jako średnią ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu, 
zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1. 

4. Szczegółowego wyliczenia oceny wpisywanej na dyplomie komisja dokonuje w zestawieniu obrazującym 
przebieg studiów, które określa załącznik nr 20. 

5. Oceny końcowe, w zestawieniu obrazującym przebieg studiów oraz ostateczny wynik studiów, oblicza 
się da dwóch miejsc po przecinku. 

§ 20. 
Za prawidłowe wypełnienie dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji. 

§ 21. 
1. W przypadku nieprzystąpienia studenta w ustalonym terminie do praktycznej lub teoretycznej części 

egzaminu dyplomowego z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, 
traktowany jako ostateczny. 

2. Student, który nie zdał danej części egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie lub przerwał egzamin 
z przyczyn losowych może przystąpić ponownie do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

3. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności na egzaminie dyplomowym, nieprzystąpienia do niego 
w drugim terminie określonym zgodnie z ust. 1 lub uzyskania w drugim terminie ponownie oceny 
niedostatecznej, student zostaje skreślony z listy studentów. 

522. 
Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej ocen z modułów/przedmiotów nie bierze się pod uwagę zajęć zaliczanych 
bez oceny („żar). 

523. 
Traci moc Zarządzenie nr 19/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 
18 lutego 2019 r. w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo 
i Ratownictwo Medyczne. 

524. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
im. WITELONA w LEGNICY 

PRACA 
DYPLOMOWA 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkot' Zawodowej Im. Wltelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY 

Wydział  

Kierunek 

JAN KOWALSKI 

Tytuł pracy 

Praca dyplomowa * 
napisana pod kierunkiem 

Legnica rok 

należy wpisać odpowiednio: licencjacka lub magisterska 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoty Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że: 
1) pracę niniejszą przygotowałem(am) samodzielnie; wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące 

z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami; praca ta nie 
była w całości ani w części przez nikogo przedkładana do żadnej oceny i nie była publikowana; 

2) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody' na udostępnianie mojej pracy dyplomowej. 

Data 

imię i nazwisko 

Stwierdzam autentyczność podpisu 

(podpis pracownika i pieczątka Wydziału) 

niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(imię i nazwisko studenta) 

(pieczątka Wydziału) (numer albumu) 

OŚWIADCZENIE
studenta o zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z przedstawioną wersją papierową 

Oświadczam, te przedkładana na nośniku elektronicznym praca dyplomowa  * pt.  

Zawiera te same treści, co oceniana przez promotora wersja papierowa pracy. 

Ponadto oświadczam, te zapoznałem się z procedurą dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac 
dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

Legnica, dnia   r. 
(podpis studenta) 

OŚWIADCZENIE PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ 

Oświadczam, te przedkładana przez studenta  
praca dyplomowa pt.  

została przeze mnie zaakceptowana i może zostać poddana kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym 
(JSA) oraz procedurze dyplomowania. 

Legnica, dnia   r. 

należy wpisać odpowiednio: licencjacka lub magisterska 

(podpis promotora) 



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wytszej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

Ocena promotora pracy dyplomowej 

Egzamin dyplomowy w dniu 

Tytuł pracy 

Imię i nazwisko studenta  Nr albumu  
Promotor 
Wydział 
Kierunek 
Specjalność 

1. Merytoryczna ocena pracy 

2. Ocena formalnej strony pracy (konstrukcja, kompletność, poprawność języka, zamieszczone spisy, odsyłacze 

itp.) 

3. Inne uwagi 

4.Ocena pracy 

data podpis promotora 



Załącznik nr e do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoty Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

Legnica, dnia 

Pan / Pani 

Uprzejmie proszę o ocenę załączonej pracy dyplomowej studenta/studentki 

Egzamin dyplomowy w dniu  

Dziekan Wydziału 

Ocena recenzenta pracy dyplomowej 

Tytuł pracy 

Imię i nazwisko  
Nr albumu  Promotor 
Wydział 
Kierunek 
Specjalność 
1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule  

2. Merytoryczna ocena pracy  

3. Czyi w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu 

4. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł 

1. Ocena formalnej strony pracy (konstrukcja, kompletność, poprawność języka, zamieszczone spisy, odsyłacze 
itp.) 

6. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) 

7. Pracę oceniono jako  . . 

data podpis recenzenta 



Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkoty Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) 

Potwierdzenie znajomości zasad 
przeprowadzania egzaminu dyplomowego 

Legnica, dnia  

Oświadczam, te zapoznałem/am się z zarządzeniem Rektora w sprawie prac i organizacji egzaminów 
dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne 

Lp. Nazwisko i Imię studenta Czytelny podpis studenta Data 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 



Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 21/20 Reklora Państwowej Wyższej 

Szkot' Zawodowej im, Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) 

Legnica, dnia  

Imię i nazwisko pacjenta 

Data urodzenia 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

Miejsce hospitalizacji 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w egzaminie dyplomowym — część praktyczna oraz pełną opiekę 

pielęgniarską sprawowaną przez studenta kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia Wydziału Nauk 

o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w czasie trwania 

tego egzaminu na Oddziale w dniu 

podpis pacjenta lub opiekuna prawnego 



Zalącznik nr 8 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wytszej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydzialu) 

Legnica, dnia  

Protokół 
z przeprowadzonego losowania oddziałów szpitalnych 

do egzaminu praktycznego studentów kierunku Pielęgniarstwo 
studia pierwszego stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 

I. Do losowania przystąpiło   studentów. 

II. Lista studentów zdających egzamin praktyczny w oddziale chorób wewnętrznych. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

III. Lista studentów zdających egzamin praktyczny w oddziale chirurgicznym. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

IV. Lista studentów zdających egzamin praktyczny w oddziale dziecięcym. 

I.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

V. Do losowania nie przystąpiło   studentów. 

Komisja Egzaminacyjna 

Przewodniczący 

Członkowie 



Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 21120 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkot' Zawodowej im. witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

Legnica, dnia  

KARTA DO LOSOWANIA 
ZADANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

studentów kierunku Pielęgniarstwo 
studia pierwszego stopnia 

Zadanie Nr 

Inicjały pacjenta  Wiek 

Nr Sali  

Rozpoznanie lekarskie 

Uwagi 

Polecenie dla studenta: 
1. Dokonaj całościowej oceny stanu klinicznego pacjenta. 
2. Obejmij pacjenta całościową opieką pielęgniarską. 
3. Zaproponuj w oparciu o dokonaną ocenę, możliwe do wykonania czynności pielęgniarskie. 
4. Wykonaj u pacjenta niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. 
5. Przekaż informacje o pacjencie i wykonanych czynnościach osobie przejmującej opiekę nad pacjentem. 
6. Udokumentuj swoje działanie wg przyjętego wzoru. 

Imię i nazwisko studenta 



Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 1 r lutego 2020 r. 

Legnica, dnia  

Arkusz obserwacji i oceny indywidualnej zadania egzaminacyjnego 
studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia 

Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej 
PWSZ im. Witelona w Legnicy 

Imię i nazwisko studenta 

Inicjały i wiek pacjenta 

Oddział nr sali 

Lp. Kryteria oceny 
Obowiązująca 

skala 
punktowa 

Liczba 
uzyskanych 

punktów 
Uwagi 

1

Określenie celu opieki nad pacjentem oraz poziom 
realizacji celu przez studenta: 
- określenie celu głównego w pielęgnowaniu pacjenta, 
- sformułowanie celów cząstkowych i ich uzasadnienie, 
- sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej, 
- zdefiniowanie wniosków. 

0 —10 

2. 

Zapewnienie pacjentowi oraz sobie wymaganego 
bezpieczeństwa: 
- ochrona pacjenta przed zagrożeniami zdrowia, w tym 

zakażeniami szpitalnymi, 
- stosowanie obowiązujących środków ochrony 

indywidualnej, 
- prowadzenie obserwacji w zakresie wystąpienia sytuacji 

nagiej, 
- szybkie reagowanie na potrzeby pacjenta. 

0 —5 

_ 

3' 

Wykonanie zadania zgodnie ze standardami 
pielęgnowania: 
- wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgniarskich 

zgodnie zobowiązującymi procedurami, 
- udokumentowanie wykonywanych działań, 
- nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem, 
- przestrzeganie praw pacjenta, 
- przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 

0 —20

4

Samodzielne w podejmowanie decyzji, sprawność 
działania i świadomość konsekwencji: 
- samodzielna opieka nad pacjentem, 
- podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji pacjenta, 
- wykonywanie czynności pielęgniarskich i opiekuńczych 

sprawnie i we właściwym tempie, 
- modyfikowanie działań zgodnie ze zmieniającą się 

sytuacją, 
- przygotowanie stanowiska pracy, sprzętu, artykułów do 

pracy. 

0-15 

5 

Komunikowanie się z pacjentem i Jego rodziną: 
- zastosowanie metod i sposobów komunikacji adekwatnie 

do stanu zdrowia i możliwości pacjenta, 
- utrzymanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem 

i rodziną, 
- uzyskanie od pacjenta Ulub rodziny niezbędnych 

w procesie pielęgnowania informacji, w tym dotyczących 
samoopieki, 

- udzielenie pacjentowi informacji dotyczących procesu 
pielęgnowania i współudziału w podejmowaniu decyzji. 

O-15 



5 

Satysfakcja pacjenta z opieki: 
- zapewnienie pacjentowi szacunku, intymności oraz 

ochrona godności osobistej, 
- udzielenie pacjentowi wsparcia emocjonalnego,

udzielenie pacjentowi oczekiwanej pomocy 
pielęgniarskiej, 

- zapewnienie pacjentowi warunków do współpracy 
w procesie pielęgnowania. 

7 
• 

Realizacja zadań edukacyjnych wobec pacjenta i Jego 
rodziny: 
- rozpoznanie problemów zdrowotnych i potrzeb 

edukacyjnych pacjenta i jego rodziny, 
- wybór metody edukacyjnej adekwatnej do możliwości 

pacjenta i jego rodziny, 
- wskazanie pacjentowi i rodzinie miejsc i osób uzyskania 

wsparcia edukacyjnego w zakresie zdrowia i opieki, 
- uzyskanie oczekiwanych rezultatów zdrowotnych 

edukacyjnych. 

0 -10 

8

Współpraca z zespołem terapeutycznym: 
- nawiązanie współpracy z zespołem terapeutycznym, 

uzyskanie od członków zespołu niezbędnych w procesie 
pielęgnowania informacji, 

- przekazanie współpracownikom informacji dotyczących 
pacjenta w adekwatnym do sytuacji zakresie. 

0 - 5 

9. 

Poprawność dokumentowania procesu pielęgnowania: 
- zgromadzenie niezbędnych informacji dotyczących 

sytuacji zdrowotnej pacjenta, 
- zgromadzenie informacji dotyczących sytuacji rodzinnej, 

społecznej i zawodowej pacjenta, 
- uzasadnienie wykorzystania posiadanych informacji w 

procesie pielęgnowania. 

0 -5 

10. 

Samoocena własnego działania studenta: 
- obiektywna ocena podejmowanych decyzji dotyczących 

czynności pielęgniarskich, 
- obiektywna ocena dotycząca nawiązania i podtrzymania 

współpracy z pacjentem, 
- przedstawienie wniosków dotyczących działań własnych. 

0-5 

Uzyskane punkty O-100 

Ocena 

Przeliczenie punktów uzyskanych w czasie egzaminu praktycznego na oceny odbywa sig wg następującej skali: 
100-91 punktów bardzo dobry, 
90-81 punktów dobry plus, 
80-71 punktów dobry, 
70-61 punktów dostateczny plus, 
60-51 punktów dostateczny, 
50 punktów i mniej niedostateczny. 

Komisja Egzaminacyjna 

Przewodniczący 

Członkowie 

Podpisy 



Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 21120 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' zawodowej im. Wlelona w Lepnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

z dnia  20  r. 

Komisja Egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący  

Członkowie 

przeprowadziła w dniu egzamin praktyczny w ramach egzaminu dyplomowego, 

studenta kierunku 

Pan/Pani nr albumu 

Miejsce egzaminu 

Temat zadania 

Numer zadania 

Uzyskane punkty  

Ocena 

Uwagi 

Komisji Egzaminacyjna stwierdza, że Pan/Pani  . 
(imię i nazwisko studenta) 

zdał/a część praktyczną egzaminu dyplomowego z oceną / nie zdał/a 

części praktycznej egzaminu dyplomowego" 

podpisy Komisji Egzaminacyjnej 

Przewodniczący 

Członkowie 

niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoty Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) 

Protokół zbiorczy 
z egzaminu dyplomowego — czę§ó praktyczna 

studentów kierunku Pielęgniarstwo/Ratownictwo Medyczne* 
przeprowadzonego w dniu 

w Pracowni Czynności Ratowniczych* 
na Oddziale * 

1. Do egzaminu przystąpiło studentów. 

2. Egzamin zdało studentów. 

3. Egzaminu nie zdało studentów. 

Lp. Nazwisko lImiona studenta Nr albumu Ocena 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Uwagi Komisji 

Komisja Egzaminacyjna 

Przewodniczący 

Członkowie 

niepotrzebne skreślić 

Podpisy 



Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

KARTA DO LOSOWANIA 
ZADANIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

studentów kierunku Pielęgniarstwo 
studia drugiego stopnia 

Zadanie nr 

Studium przypadku — opis pacjenta i jego sytuacji rodzinnej  

Rozpoznanie lekarskie 

Uwagi 

Polecenie dla studenta: 

1. Na podstawie podanych informacji: 

2. Dokonaj oceny stanu bio-psycho-społecznego pacjentki/ta, rodziny; 

3. Rozpoznaj i rozwiąż problemy pacjentki/ta wynikające z podejmowanych działań diagnostycznych, 

leczniczych i pielęgnacyjnych; 

4. Ułóż plan dalszej opieki (w przypadku pacjentki/ta hospitalizowanego - poszpitalnej) z zastosowaniem 

wskazanej teorii pielęgniarstwa. 

5. Przedstaw plan programu edukacyjnego skierowanego do pacjenta i/lub jego rodziny zgodnego 

tematycznie z analizowanym problemem zdrowotnym/klinicznym. 

6. Przedstaw propozycje badania naukowego realizowanego w zakresie problematyki zawartej w zadaniu 

egzaminacyjnym (propozycje: celu badania, założeń i hipotez badawczych, narzędzi badawczych). 

Imię i nazwisko studenta 



Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższei 
Szkoty Zawodowej im. Wilelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) Legnica, dnia  

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

z dnia  20  r. 

Komisja Egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący  

Członkowie 

przeprowadziła w dniu egzamin praktyczny w ramach egzaminu magisterskiego, 

studentki/studenta kierunku Pielęgniarstwo 

Pan/ Pani   Nr albumu 

Numer wylosowanego zadania  

Kategorie zadania 
egzaminacyjnego 

Obowiązująca 
skala punktowa Liczba uzyskanych punktów 

I 0-12  .... pkt. 

11 0-9  .... pkt. 

III 0-9  .... pkt. 

Razem 0 - 30 .... pkt. 

Przeliczenie punktów uzyskanych w czasie egzaminu praktycznego na oceny odbywa się wg następującej skali: 

29-30 punktów bardzo dobry (5,0), 

27-28 punktów dobry plus (4,5), 

24-26 punktów dobry(4,0), 

21 —23 punktów dostateczny plus (3,5), 

18-20 punktów dostateczny (3,0), 

poniżej 18 punktów niedostateczny (2,0). 

Ocena: 

podpisy Komisji Egzaminacyjnej 

Przewodniczący 

Członkowie 



Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

Szczegółowe kryteria oceny zadania egzaminacyjnego 
części praktycznej egzaminu magisterskiego 

studentów kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia 
przeprowadzony metodą „studium przypadku" 

Kategorie zadania 
egzaminacyjnego Punktacja 

I 

0 - student: nie potrafi ocenić stanu bio-psycho-społecznego pacjentki/ta, jego rodziny 
rodziny; 
1 - ocenia stan bio-psycho-społecznego pacjentki/ta w sposób lakoniczny, nie 
uwzględnia sytuacji rodzinnej pacjenta 
2 - ocenia stan bio-psycho-społecznego pacjentki/ta, jego rodziny w sposób lakoniczny 
3 - ocenia stan bio-psycho-społecznego pacjentki/ta w sposób szablonowy, 
uwzględnia sytuację rodzinną pacjenta w sposób lakoniczny 
4 - ocenia stan bio-psycho-społecznego pacjentki/ta, jego rodziny w sposób 
szablonowy 
5 - ocenia stan bio-psycho-społecznego pacjentki/ta w sposób zadawalający, 
uwzględnia sytuacją rodzinną pacjenta w sposób szablonowy 
6 - ocenia stan bio-psycho-społecznego pacjentki/ta, jego rodziny w sposób 
zadawalający 
7 - rozpoznaje i rozwiązuje problemy pacjentki/ta i jego rodziny wynikające 
z podejmowanych działań diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych; układa plan 
opieki pielęgniarskiej bez zastosowania wskazanej teorii pielęgniarstwa; zadania 
problemowe rozwiązuje w sposób enigmatyczny 
8 - rozpoznaje i rozwiązuje problemy pacjentki/ta i jego rodziny wynikające 
z podejmowanych działań diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych; układa plan 
opieki pielęgniarskiej bez zastosowania wskazanej teorii pielęgniarstwa; zadania 
problemowe rozwiązuje w sposób szablonowy 
9 - rozpoznaje i rozwiązuje problemy pacjentki/ta i jego rodziny wynikające 
z podejmowanych działań diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych; układa plan 
opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem wskazanej teorii pielęgniarstwa; zadania 
problemowe rozwiązuje w sposób szablonowy 
10 - w sposób kompleksowy i profesjonalny rozpoznaje i rozwiązuje problemy 
pacjentki/ta i jego rodziny wynikające z podejmowanych działań diagnostycznych, 
leczniczych i pielęgnacyjnych; układa plan opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem 
wskazanej teorii pielęgniarstwa; zadania problemowe rozwiązuje w sposób szablonowy 
11 - w sposób kompleksowy i profesjonalny rozpoznaje i rozwiązuje problemy 
pacjentki/ta i jego rodziny wynikające z podejmowanych działań diagnostycznych, 
leczniczych i pielęgnacyjnych; układa plan opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem 
wskazanej teorii pielęgniarstwa; wykazuje się zadawalającą wiedzą i umiejętnościami 
praktycznymi w zakresie rozwiązywania zadań problemowych 
12 - w sposób kompleksowy i profesjonalny rozpoznaje i rozwiązuje problemy 
pacjentki/ta i jego rodziny wynikające z podejmowanych działań diagnostycznych, 
leczniczych i pielęgnacyjnych; układa plan opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem 
wskazanej teorii pielęgniarstwa; wykazuje się gruntowną wiedzą i umiejętnościami 
praktycznymi w zakresie rozwiązywania zadań problemowych 

ll

0 - student: nie potrafi przygotować planu programu edukacyjnego 
1 - w sposób lakoniczny przygotowuje ogólny plan programu edukacyjnego nie 
dostosowany indywidualnie do pacjenta i/lub jego rodziny 
2 - w sposób lakoniczny przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta, zgodny tematycznie z analizowanym problemem 
zdrowotnym/ klinicznym. W programie nie uwzględnia sytuacji rodzinnej pacjenta. 
3 - w sposób lakoniczny przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta i/lub jego rodziny zgodny tematycznie z analizowanym 
problemem zdrowotnym/ klinicznym pacjenta 
4 - w sposób szablonowy przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta, zgodny tematycznie z analizowanym problemem 
zdrowotnym/ klinicznym. W programie nie uwzględnia sytuacji rodzinnej pacjenta. 
5 - w sposób szablonowy przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta i/lub jego rodziny zgodny tematycznie z analizowanym 



problemem zdrowotnym/ klinicznym pacjenta 
6 - w sposób zadawalający przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta, zgodny tematycznie z analizowanym problemem 
zdrowotnym! klinicznym. W programie nie uwzględnia sytuacji rodzinnej pacjenta. 
7 - w sposób zadawalający przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta Ulub jego rodziny zgodny tematycznie z analizowanym 
problemem zdrowotnym/ klinicznym pacjenta 
8 - w sposób kompleksowy przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta, zgodny tematycznie z analizowanym problemem 
zdrowotnym! klinicznym. W programie nie uwzględnia sytuacji rodzinnej pacjenta. 
9 - w sposób kompleksowy przygotowuje plan programu edukacyjnego skierowany 
indywidualnie do pacjenta I/lub jego rodziny zgodny tematycznie z analizowanym 
problemem zdrowotnym/ klinicznym pacjenta 

III 

0 - student: nie potrafi przedstawić propozycji badania naukowego 
1 - przedstawia propozycję badania naukowego w sposób lakoniczny. Ma problemy 
z prawidłowym sprecyzowaniem celu badania, hipotezy badawczej, narzędzia 
badawczego. 
2 - przedstawia propozycję badania naukowego w sposób lakoniczny. Określa cel 
badania. Ma problemy z prawidłowym przedstawieniem hipotezy badawczej oraz 
narzędzia badawczego. 
3 - przedstawia propozycję badania naukowego w sposób lakoniczny. Określa cel 
badania i hipotezę badawczą. Ma problemy z prawidłowym przedstawieniem narzędzia 
badawczeqo. 
4 - przedstawia propozycję badania naukowego w sposób lakoniczny. Określa cel 
badania założenia i hipotezy badawcze oraz narzędzia badawczego. 
5 - przedstawia propozycję badania naukowego realizowanego w zakresie 
problematyki zawartej w zadaniu egzaminacyjnym - przedstawia: cel badania, nie 
potrafi wskazać założenia, hipotezy badawczej oraz narzędzia badawczego. 
6 - przedstawia propozycję badania naukowego realizowanego w zakresie 
problematyki zawartej w zadaniu egzaminacyjnym - przedstawia: cel badania, 
założenia, nie potrafi wskazać hipotezy badawczej oraz narzędzia badawczego. 
7 - przedstawia propozycję badania naukowego realizowanego w zakresie 
problematyki zawartej w zadaniu egzaminacyjnym - przedstawia: cel badanie, 
założenia i hipotezy badawcze, nie potrafi wskazać narzędzia badawczego. 
8 - przedstawia propozycję badania naukowego realizowanego w zakresie 
problematyki zawartej w zadaniu egzaminacyjnym - przedstawia: cel badania, 
założenia I hipotezy badawcze, własne propozycje narzędzia badawczego. 
9 - przedstawia propozycję badania naukowego realizowanego w zakresie 
problematyki zawartej w zadaniu egzaminacyjnym - przedstawia: cel badania, 
założenia i hipotezy badawcze, standaryzowane narzędzia badawcze. 

Razem 0 - 30 pkt. 

Kryteria oceny egzaminu magisterskiego — część praktyczna: 

29 - 30 pkt. bardzo dobry (5,0) 

27 - 28 pkt. dobry plus (4,5) 

24 -26 pkt. dobry (4,0) 

21 -23 pkt. dostateczny plus (3,5) 

18 - 20 pkt. dostateczny (3,0) 

poniżej 18 pkt. niedostateczny (2,0) 



Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 21120 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) Legnica, dnia  

Protokół 
z losowania zadań egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego 

dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne 

Lp. Nazwisko i imiona studenta Nr zadania Podpis studenta 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Komisja Egzaminacyjna 

Przewodniczący 

Członkowie 

Podpisy 



Załącznik nr 18 do Zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoty Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(pieczątka Wydziału) 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
studentów kierunku Ratownictwo Medyczne 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

z dnia  20  r. 

Komisja Egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący  

Członkowie 

przeprowadziła w dniu egzamin praktyczny w ramach egzaminu dyplomowego, 

studenta kierunku 

Pan/Pani   nr albumu 

Nr zadania 

Ocena 

Uwagi 

Komisji Egzaminacyjna stwierdza, fe Pan/Pani  
(imię i nazwisko studenta) 

zdał/a część praktyczną egzaminu dyplomowego z oceną / nie zdał/a 
części praktycznej egzaminu dyplomowego'. 

podpisy Komisji Egzaminacyjnej 

Przewodniczący 

Członkowie 



Załącznik nr 1g do Zarządzenia nr 21)20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

(piecz,lka Wyezialu) 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia  20  r. 

PanlPani  
(imiona I nazwisko studenta) 

student/-ka kierunku nr albumu  

tytuł pracy dyplomowej 

zdawał/-al egzamin dyplomowy w dniu 20  r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący:  

Członkowie: 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

Uzyskana ocena 

I. Prezentacja tez pracy dyplomowej 

II. Treść pytań: 

1.  

2.  

3.  

Ocena egzaminu dyplomowego — część teoretyczna 

Komisji Egzaminacyjna stwierdza, te Pan/Pani  
(imię i nazwisko studenta) 

zdał/a część teoretyczną egzaminu dyplomowego na ocenę / 
nie zdał/a części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

niepotrzebne skreślić 



WYNIK EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w okresie studiów 

ocenę pracy dyplomowej  

ocenę części praktycznej egzaminu dyplomowego  

i ocenę części teoretycznej egzaminu dyplomowego  

Komisja jednogłośnie — większością głosów*) uznaje, że 

Pan/Pani  

złożył/-a/ egzamin dyplomowy, uzyskując wynik 

i ostateczny wynik studiów 

i na tej podstawie postanawia nadać tytuł zawodowy 

z wynikiem studiów wpisanym na dyplom (wyrównanym do pełnej oceny) 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 

Przewodniczący 

Członkowie 



Załącznik nr 20 do zarządzenia nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej 
Szkot' Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. 

ZESTAWIENIE 

obrazujące przebieg studiów studenta 

Pan/i  

Nr albumu 

Lp. Treść Średnia Ocena końcowa 

1. Oceny uzyskane w czasie studiów x 0,6 

2. Ocena pracy dyplomowej x 0,2 

3. Egzamin dyplomowy x 0,2 

4. Ostateczny wynik studiów 
~/ 

X
5. Wynik studiów wpisany na dyplom' V 

• Wyrównany zgadnie z zasadą: 
od 3,24 — dostateczny (3) 
3,25 — 3,74 — dostateczny plus (3,5) 
3,75- 4,24 — dobry (4,0) 
4,25 - 4,74 — dobry plus (4,5) 
od 4,75 — bardzo dobry (5) 

podpisy Komisji Egzaminacyjnej 

Przewodniczący 

Członkowie 

Legnica, dnia 

Sporządził: 


