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ZARZĄDZENIE nr 9/WNoZ/2021 z dnia 28.04.2021r.  

DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

w sprawie zmiany regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo  

i położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021 
 

Na podst. § 67 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (uchwała 2037 Senatu UMW z dnia 

19.06.2019 roku) i § 49 ust. 2 Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 (załącznik do uchwały nr 2017 Senatu Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2019 roku) Dziekan Wydziału Nauk      

o Zdrowiu postanawia: 

 

§ 1 

1. W regulaminie egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo 

a. § 1 ust. 3 i 5  przyjmuje brzmienie: 

3. Egzamin dyplomowy magisterski złożony jest z części teoretycznej i obrony pracy 

dyplomowej 

5. Egzamin dyplomowy magisterski ocenia się zgodnie z kryteriami zwartymi                      

w regulaminie (część teoretyczna §6 i przebieg obrony pracy dyplomowej magisterskiej 

§12). 

b. § 3 Wstęp otrzymuje brzmienie: 

Egzamin dyplomowy magisterski składa się z dwóch etapów: 

c. § 3 ust. 2 zostaje skreślony 

d. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego magisterskiego jest 

pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego. 

e. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

W sytuacji niezaliczenia teoretycznej części egzaminu dyplomowego magisterskiego egzamin 

poprawkowy wyznaczany jest nie wcześniej niż 7 dni od pierwszego terminu. 

f. § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie 

3. W sytuacji niezaliczenia ponownie teoretycznego egzaminu dyplomowego magisterskiego 

drugi egzamin poprawkowy wyznaczany jest na miesiąc wrzesień. 

4. Ponowne niezaliczenie teoretycznego poprawkowego egzaminu dyplomowego 

magisterskiego powoduje, że dziekan może wydać decyzję o powtórzeniu wskazanych 

przedmiotów objętych planem studiów lub skreślić studenta z listy studentów. 

g. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: 

• udziela komisji instruktażu dotyczącego przebiegu części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiego 

• koordynuje przygotowanie standaryzowanego testu stanowiącego część teoretyczną 

egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz puli pytań problemowych weryfikujących 

umiejętności praktyczne  

• sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiego 

• rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiego 
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• sporządza protokół z przebiegu części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego 

i przekazuje go do dziekanatu kierunkowego 

h. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnej należy: 

• przygotowanie standaryzowanego testu stanowiącego część teoretyczną egzaminu 

dyplomowego magisterskiego 

• przygotowanie puli pytań problemowych weryfikujących umiejętności praktyczne. 

i. § 7 zostaje skreślony 

j. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie pozytywnej oceny 

z części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego. 

k. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie 

Obrona pracy dyplomowej  składa się z:  

• prezentacji pracy obejmującej najważniejsze jej elementy: tytuł, 

założenia, najistotniejsze wyniki badań oraz wnioski (dopuszcza się 

przygotowanie prezentacji multimedialnej) 

• odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące 

pracy,  

• odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące 

zagadnień związanych z kierunkiem pielęgniarstwo, wchodzących           

w zakres studiów II stopnia, w tym co najmniej jedno pytanie 

problemowe weryfikujące efekty uczenia kształtujące umiejętności 

praktyczne. 

l. § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie 

Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez 

dziekana, w skład której wchodzą wskazane poniżej osoby, w tym co najmniej jedna 

posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki: 

a. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym może być dziekan, prodziekan lub 

samodzielny pracownik naukowy (posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora 

habilitowanego)  

b. promotor 

c. recenzent. 

m. §12 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

Ocena jakąą absolwent otrzymuje na dyplomie obliczana jest ze wzoru:               

0,6*A+0,25*B+0,15*C,  

gdzie: 

A– średnia arytmetyczna obliczana ze wszystkich ocen z egzaminów w toku studiów 

B – ocena pracy dyplomowej (średnia arytmetyczna z ocen promotora i recenzenta pracy 

dyplomowej) 

C – ocena z egzaminu dyplomowego magisterskiego (średnia arytmetyczna z ocen                  

z teoretycznego egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej magisterskiej) 

 

§ 2 

2. W regulaminie egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku położnictwo: 

a. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Egzamin dyplomowy magisterski złożony jest z części teoretycznej i obrony pracy 

dyplomowej. 
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b. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Egzamin dyplomowy magisterski ocenia się zgodnie z kryteriami zwartymi w niniejszym 

regulaminie (część teoretyczna §6 i przebieg obrony pracy dyplomowej magisterskiej §8).  

c. § 3 wstęp otrzymuje brzmienie: 

Egzamin dyplomowy magisterski składa się z dwóch etapów. 

d. § 3 ust. 2 zostaje skreślony 

e. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego magisterskiego 

jest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego. 

f. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

W sytuacji niezaliczenia części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego 

egzamin poprawkowy wyznaczony jest nie wcześniej niż 7 dni od dnia pierwszego 

terminu. 

g. § 4 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 

3. W sytuacji niezaliczenia ponownie części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiego drugi egzamin poprawkowy wyznaczany jest na miesiąc wrzesień. 

4. Ponowne niezaliczenie części teoretycznej poprawkowego egzaminu dyplomowego 

magisterskiego powoduje, że dziekan może wydać decyzję o powtórzeniu wskazanych 

przedmiotów objętych planem studiów lub skreślić studenta  z listy studentów. 

n. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

                                    Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: 

• udziela komisji instruktażu dotyczącego przebiegu części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego magisterskiego, 

• koordynuje przygotowanie standaryzowanego testu stanowiącego część teoretyczną 

egzaminu magisterskiego oraz puli pytań problemowych weryfikujących 

umiejętności praktyczne 

• sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

• rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego magisterskiego 

• sporządza protokół z przebiegu części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiego i przekazuje go do dziekanatu kierunkowego. 

i. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnej należy: 

• przygotowanie standaryzowanego testu stanowiącego część teoretyczną egzaminu 

dyplomowego magisterskiego 

• przygotowanie puli pytań problemowych weryfikujących umiejętności praktyczne. 

h. § 7 zostaje skreślony 

i. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest uzyskanie pozytywnej oceny 

z części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego. 

j. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

Obrona pracy dyplomowej  składa się z:  

• prezentacji pracy obejmującej najważniejsze jej elementy: tytuł, 

założenia, najistotniejsze wyniki badań oraz wnioski (dopuszcza się 

przygotowanie prezentacji multimedialnej) 

• odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące pracy 
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• odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczące 

zagadnień związanych z kierunkiem położnictwo, wchodzących w zakres 

studiów II stopnia, w tym co najmniej jedno pytanie problemowe 

weryfikujące efekty uczenia kształtujące umiejętności praktyczne. 

k. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie 

Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez 

dziekana, w skład której wchodzą wskazane poniżej osoby, w tym co najmniej jedna 

posiadająca prawo wykonywania zawodu położnej: 

d. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym może być dziekan, prodziekan lub 

samodzielny pracownik naukowy (posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora 

habilitowanego)  

e. promotor 

f. recenzent. 

l. § 12 ust 13 otrzymuje brzmienie: 

Ocena jaką absolwent otrzymuje na dyplomie obliczana jest ze wzoru:               

0,6*A+0,25*B+0,15*C 

gdzie: 

A– średnia arytmetyczna obliczana ze wszystkich ocen z egzaminów w toku studiów 

B – ocena pracy dyplomowej (średnia arytmetyczna z ocen promotora i recenzenta pracy 

dyplomowej) 

C – ocena z egzaminu dyplomowego magisterskiego (średnia arytmetyczna z ocen                  

z teoretycznego egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej magisterskiej) 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 


