
 

Załącznik do Zarządzenia nr 35/2022 Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 8 kwietnia 

2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego na studiach 

drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Chełmie 

 

Regulamin Egzaminu Dyplomowego 

na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 755 z późn. zm.); 

2) Uchwała numer 1/CXLI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 

zawierająca jako załącznik Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r.; 

3) Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Procesu dyplomowania 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, zawierająca jako 

załącznik Proces dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Chełmie. 

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Regulamin Egzaminu Dyplomowego na studiach drugiego stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na 

kierunku Pielęgniarstwo. 

§ 2 

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo kończą się ustnym 

egzaminem dyplomowym, będącym formą komisyjnej oceny poziomu opanowania 

wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych zdobytych w całym 

okresie studiów w zakresie określonym programem kształcenia. 

§ 3 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest wypełnienie 

wymagań wynikających z Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, tj: 



1) osiągnięcie efektów uczenia się wynikających z programu studiów oraz 

uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS; 

2) uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych i ćwiczeń 

terenowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów; 

3) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej; 

4) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych przez dyrektora 

instytutu. 

§ 4 

Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiada Dyrektor Instytutu 

Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

§ 5 

Egzamin przeprowadza komisja egzaminu dyplomowego zwana dalej „komisją”, 

powołana przez Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Chełmie, w skład której wchodzą przewodniczący, promotor 

i recenzent. 

§ 6 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora Instytutu 

Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące 

od daty złożenia pracy dyplomowej. 

§ 7 

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student składa oświadczenie 

o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem (Załącznik nr 1). 

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

§ 8 

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i obejmuje: 

1) przedstawienie przez studenta treści pracy dyplomowej; 

2) udzielenie odpowiedzi na dwa wylosowane pytania egzaminacyjne obejmujące 

efekty uczenia się zawarte w standardzie kształcenia dla studiów drugiego 

stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. 

2. Przedstawienie pracy dyplomowej może opierać się o wcześniej przygotowaną 

przez studenta prezentację multimedialną i trwa nie dłużej niż 5 minut. 

3. Podczas prezentacji pracy dyplomowej ocenie podlega w szczególności: 

1) poprawność używanego języka i terminologii; 

2) umiejętność podejmowania dyskusji i obrony swoich opinii; 

3) płynność i zrozumiałość języka. 

4. Po przedstawieniu przez studenta treści pracy dyplomowej, przewodniczący 

i członkowie komisji mogą zadać pytania dotyczące tematyki pracy.  

5. Pytania egzaminacyjne z zakresu efektów uczenia się zawartych w standardzie 

kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo obejmują:  

1) pytanie z obszaru nauk społecznych i humanistycznych; 



2) pytanie – studium przypadku – sprawdzające wiedzę, umiejętności praktyczne 

i kompetencje społeczne zdobyte w całym okresie studiów drugiego stopnia. 

6. Student losuje pytania egzaminacyjne przed komisją. 

7. Po wylosowaniu pytań egzaminacyjnych student ma czas 15 min. max. na 

przygotowanie odpowiedzi ustnych. 

8. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zdający przekazuje 

przewodniczącemu komisji kartki z treścią pytań egzaminacyjnych wraz 

z  brudnopisem. 

9. Student zdał egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego z prezentacji pracy 

dyplomowej oraz z odpowiedzi na każde pytanie uzyskał co najmniej ocenę 

dostateczną. 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego na studiach 

drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest otrzymanie co najmniej oceny 

dostatecznej, w wyniku postępowania egzaminacyjnego z prezentacji pracy 

dyplomowej oraz z odpowiedzi na każde pytanie (ocenianie w skali ocen od bardzo 

dobrej-5,0 do niedostatecznej-2,0). 

10. Komisja ustala ocenę końcową egzaminu dyplomowego na studiach drugiego 

stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, którą stanowi średnia arytmetyczna ocen 

uzyskanych: 

1) z oceny prezentacji pracy dyplomowej; 

2) z poszczególnych pytań egzaminacyjnych obejmujących efekty kształcenia 

zawarte w standardzie kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo. 

11. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia na kierunku 

Pielęgniarstwo obliczana jest według poniższej zasady: 

 

Średnia Ocena 

5,00-4,75 5,0 

4,74-4,25 4,5 

4,24-3,75 4,0 

3,74-3,25 3,5 

3,24-3,00 3,0 

2,99-0,00 2,0 

 

 

 

 

 



§ 9 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej 

lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych, dyrektor instytutu wyznacza drugi, ostateczny termin 

egzaminu. 

2. Nieprzystąpienie do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje 

otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego. 

3. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego 

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

pierwszego. 

4. Jeśli student przystępował do egzaminu dyplomowego dwukrotnie, to wynik 

uwzględniany przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów jest średnią 

arytmetyczną wyników obu egzaminów.  

5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu 

dyplomowego w drugim terminie, Rektor, na wniosek dyrektora instytutu skreśla 

studenta z listy studentów.  

6. Po pomyślnym złożeniu egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł 

zawodowy magistra pielęgniarstwa . 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 

Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu nie 

przysługuje odwołanie. 

 

§ 11 

Ostateczny wynik studiów obliczany jest zgodnie z Regulaminem Studiów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

 

 

§ 12 

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Proces 

dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

 

    

 

 

Chełm, dn. ………………. 
……………..……………. 

 pieczęć Uczelni/Instytutu     

 

 

 

 

Imię i nazwisko studenta  ………..……………………….………………………… 

Nr albumu  ………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego 

na studiach drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Chełmie, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

……………………………………………………. 

/czytelny podpis studenta/ 

 
 

 

 


