
 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, STUDIA II STOPNIA 

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY – ZASADY OGÓLNE 

1. Ogólne zasady dyplomowania w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

zawarte są w Regulaminie Studiów (Rozdział 13). 

2. Zgodnie 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 rozdziałem IV.B., punkt 5. „studia drugiego stopnia 

kończą się egzaminem dyplomowym obejmującym weryfikację osiągniętych efektów 

uczenia się objętych programem studiów”. 

3. Egzamin dyplomowy na Kierunku Pielęgniarstwo, studiach II stopnia jest egzaminem 

teoretycznym, złożonym z ustnej prezentacji pracy dyplomowej (we wsparciu prezentacji 

multimedialnej) oraz odpowiedzi ustnej na dwa pytania: zadanie teoretyczne z zakresu 

wiedzy społeczno – humanistycznej oraz zadanie praktyczne  

z zakresu wiedzy zaawansowanej opieki pielęgniarskiej.  

4. Zgodnie z §38 Regulaminu Studiów decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu 

dyplomowego podejmuje Dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków: 

a. uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wynikających  

z programu studiów obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia, 

b. wywiązanie się studenta ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni,  

a w szczególności: brak zaległości w opłatach za naukę, posiadanie wszystkich 

wpisów w indeksie i kartach okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie  

z biblioteką, 

c. uzyskanie pozytywnych ocen Promotora i Recenzenta na temat pracy 

dyplomowej, 



 

d. złożenie w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu wymaganych egzemplarzy pracy 

dyplomowej co najmniej 14 dni przed datą egzaminu. 

5. Praca dyplomowa poddawana jest ocenie promotora i recenzenta na formularzu oceny – 

Załącznik nr 1. Formularz oceny powinien być przekazany przez Promotora do Dziekanatu co 

najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.  

6. W przypadku, gdy jedna z ocen jest niedostateczna, Dziekan wyznacza dodatkowego 

recenzenta. 

7. Ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez Promotora  

i Recenzenta, według skali określonej w §37 Regulaminu Studiów.  

8. Egzamin dyplomowy odbywa się po ostatnim zdanym egzaminie, przewidzianym  

w planie studiów i zrealizowanym kształceniu praktycznym. 

9. Data egzaminu dyplomowego podawana jest do wiadomości studentów przez Dziekana na 

miesiąc przed planowanym terminem.  

10. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana, 

liczącą 3 osoby (przewodniczący, recenzent i promotor). Komisji przewodniczy Dziekan lub 

Prodziekan.  

11. Prezentacja multimedialna winna zostać przygotowana na podstawie szablonu  

i wytycznych podanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu AWP (informacje dostępne również 

na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu, AWP).  

12. Student przesyła do Dziekanatu prezentację multimedialną, co najmniej 14 dni przed 

wyznaczoną datą obron.  

13. W sytuacji uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan 

wyznacza drugi termin, jako ostateczny.  

14. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w drugim terminie, 

student zostaje skreślony z listy studentów. 

  



 

PRZEBIEG EGZAMINU 

1. W momencie rozpoczęcia egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie  

z przedstawicielami Komisji Egzaminacyjnej, zaś przebywanie osób trzecich w miejscu,  

w którym student zdaje egzamin jest zabronione. 

2. Student w obecności Komisji Egzaminacyjnej losuje 2 (dwa) zadania egzaminacyjne. 

Wybrane pytanie wraz z przypisanym do niego numerem nie będzie dostępne dla 

pozostałych zdających w tym dniu egzaminu.  

3. Przewidziany czas trwania egzaminu dyplomowego to łącznie 30 minut (około  

10 minut na przygotowanie się studenta do odpowiedzi, 20 minut na prezentację pracy 

dyplomowej oraz odpowiedzi na zadania egzaminacyjne). 

4. Pierwszą część egzaminu dyplomowego stanowi prezentacja głównych założeń pracy 

dyplomowej (temat, cel pracy, problemy badawcze, materiał, metoda oraz wnioski). 

5. Część druga egzaminu dyplomowego polega na ustnej odpowiedzi na 2 pytania (zagadnienia 

teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz pytanie praktyczne z zakresu 

zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej).  

6. Po przeprowadzeniu dwóch części egzaminu komisja analizuje odpowiedzi studenta, 

dokonuje ich oceny i wylicza ocenę na dyplomie, zaś o wyniku egzaminu dyplomowego oraz 

o ocenie na dyplomie informuje studenta Przewodniczący Komisji. 

7. W trakcie egzaminu stosowane są następujące zasady oceniania: 

a. Wynik z egzaminu wyrażony jest w punktach, a następnie przeliczona na ocenę  

z egzaminu dyplomowego. Maksymalna liczba punktów zgodnie z kryteriami 

stanowiącymi załącznik do niniejszych zasad wynosi: za prezentację założeń pracy 

dyplomowej – maksymalnie 12 punktów i za odpowiedzi na pytania – maksymalnie 

24 punkty.  

b. Przeliczenie punktów na ocenę z egzaminu dyplomowego odbywa się po 

zsumowaniu punktów za obie części egzaminu (prezentacja pracy i odpowiedzi na 

pytania). Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student  

z egzaminu dyplomowego wynosi 36 punktów.  



 

Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie dyplomowym na stopnie odbywa się według 

następującej skali: 

36 pkt. – 32 pkt. – bardzo dobry 

31 pkt. – 29 pkt. – dobry plus 

28 pkt. – 24 pkt. – dobry 

23 pkt. – 22 pkt. – dostateczny plus 

21 pkt. – 19 pkt. – dostateczny 

18 pkt. i mniej – niedostateczny  

 

UKOŃCZENIE STUDIÓW 

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co 

najmniej dostatecznym. 

2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów stanowią: 

a. średnia arytmetyczna liczona do drugiego miejsca po przecinku wszystkich ocen  

z egzaminów i zaliczeń, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu 

całego okresu studiów, 

b. ocena pracy dyplomowej liczona jako średnia arytmetyczna ocen kierującego pracy  

i recenzenta, do drugiego miejsca po przecinku, 

c. ocena egzaminu dyplomowego.  

3. Ostateczny wynik studiów, wyliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stanowi 

sumę: 

1. 0,5 oceny wymienionej w ust. 2 pkt a; 

2. 0,25 oceny wymienionej w ust. 2 pkt b; 

3. 0,25 oceny wymienionej w ust. 2 pkt c. 

4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów w zaokrągleniu, 

zgodnie z zasadą zawartą w §41 Regulaminu Studiów: 

 

 



 

do 3,25 – dostateczny (3,0) 

od 3,26 – dostateczny plus (3,5) 

od 3,76 – dobry (4,0) 

od 4,26 – dobry plus (4,5) 

od 4,51 – bardzo dobry (5,0) 

 

5. Ocena z egzaminu dyplomowego i wynik ukończenia studiów, podawane są przez 

przewodniczącego Komisji do wiadomości studentowi bezpośrednio po zakończeniu 

egzaminu dyplomowego. 

6. Po zapoznaniu studenta z wynikiem egzaminu, student opuszcza salę egzaminacyjną. 

7. Protokół z przebiegu egzaminu sporządza się wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  

i 3 do dokumentacji egzaminu dyplomowego. 

 

  



 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Regulaminu egzaminu dyplomowego kierunku Pielęgniarstwo,  
studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

 

................................................... 
/ pieczęć służbowa uczelni /                                                                             

RECENZENT/PROMOTOR 

 

Proszę Panią/Pana o ocenę załączonej pracy dyplomowej  Egzamin dyplomowy przewiduje się w dniu …. 

……………r. 

 

DZIEKAN 

Karta oceny pracy dyplomowej 

Imię i nazwisko studenta   

Nr albumu    

Rodzaj pracy dyplomowej 
 

Rok akademicki  

Wydział i Kierunek studiów  

TYTUŁ PRACY  

Promotor pracy dyplomowej  

Recenzent pracy dyplomowej  

 

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ 

 
L.p. 

 
Kryteria oceny pracy dyplomowej 

Punktacja 

Liczba 
punktów 

Praca 
badawcza 

Praca  
kazuistyczna 
przeglądowa 

I. FORMALNA OCENA PRACY 

1. Zgodność tematu pracy  z kierunkiem kształcenia 0-1 0-1  

2. Uzasadnienie podjęcia  tematu pracy (aktualny, istotny, oryginalny, nowatorski) 0-2 0-2  

3. Struktura pracy: 
- adekwatność do charakteru (badawczej, kazuistycznej, przeglądowej);- zgodność z 
opisem struktury w Regulaminie (kolejność, numeracja, nazewnictwo i kompletność 
rozdziałów, spisów, odsyłaczy, liczba stron) 

0-2 0-2 

 

II. MERYTORYCZNA OCENA PRACY 

4. Opracowanie i przedstawianie osiągnięć naukowych (poziom wiedzy, trafność, 
logiczne  rozumowanie, dążenie do poznania prawdy, poprawność, kompletność ) 

0-4 0-4 
 

5. Formułowanie celu i/lub  pytań badawczych (pod względem merytorycznym, 
metodologicznym lub językowym , adekwatnych do tematu pracy) 

0-3 0-3 
 

6. Dobór metod, technik, narzędzi badawczych  pod względem merytorycznym, 
metodologicznym, adekwatnych do celu pracy 

0-3 0-3 
 

7. Opracowanie materiału empirycznego (kompletność, staranność, poprawność) 0-5 0-3  



 
 

8.  Dyskusja/ podsumowanie 
 (trafność, rzetelność , adekwatność, poziom dyskusji naukowej/ krytyczna analiza 
przyjętych rozwiązań) 

0-5 0-5  

9. Formułowanie wniosków (poprawność merytoryczna, metodologiczna, językowa) 0-3 0-3  

10. Praktyczne zastosowanie (możliwość praktycznego zastosowania, autorski model 
empiryczny, praktyczny, organizacyjny itp.) 

0-3 0-5  

11. Dobór i wykorzystanie piśmiennictwa  (wiarygodność; odpowiedniość; adekwatność; 
aktualność; zakres i liczba pozycji w języku polskim i obcym; poprawność i zgodność 
cytowania z regulaminem ) 

0-3 0-3  

12. Poprawność językowo-stylistyczna ( w tym: gramatyczna, ortograficzna, 
interpunkcyjna) 

0-3 0-3  

13. Poprawność edytorska i redakcyjna pracy (czytelność, przejrzystość, estetyka, 
zgodność z regulaminem) 

0-3 0-3  

RAZEM  

*niewłaściwe skreślić 

Możliwości wykorzystania pracy: (właściwe podkreślić) 

a) opublikowania jako artykuł naukowy 

b) udostępnienia instytucjom 

c) wykorzystania w dydaktyce 

d) komercjalizacji 

e) inne wykorzystanie 

 

OCENA KOŃCOWA PRACY 

Pracę oceniam jako……………………………………………..  suma przyznanych punktów : ................... 

Wyróżnienie pracy (właściwe podkreślić) :  TAK/ NIE 

 

...................................................... 

data 

 

...................................................... 

podpis promotora/recenzent 

Kryteria oceny: 

Dostateczny Dostateczny plus Dobry Dobry plus Bardzo dobry 

21 – 24 pkt 25 -28 pkt 29 – 32 pkt 33 – 35 pkt 36 – 40 pkt 

 

Uwagi: 

1. Do wyróżnienia może być przedstawiona praca której przyznano co najmniej 95% max liczby punktów czyli  min. 38 pkt,  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

pieczęć Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego kierunku Pielęgniarstwo,  

studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z WYKAZEM WYLOSOWANYCH PYTAŃ NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM 

KOMISJA NR …………………………. 

PIELĘGNIARSTWO, STUDIA II STOPNIA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE 

DATA 
 
 

L.P. 
IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA 

NUMER ALBUMU 

ILOŚĆ 
PUNKTÓW 

Z PREZENTACJI 
PRACY 

DYPLOMOWEJ 

NUMER PYTANIA I ILOŚĆ PUNKTÓW SUMA 
PUNKTÓW  

Z EGZAMINU 
DYPLOMOWEGO 

OCENA 
KOŃCOWA  

Z EGZAMINU 
DYPLOMOWEGO 

Nauki społeczne  
i humanistyczne 

Zaawansowana 
praktyka pielęgniarska 

NR PKT. NR PKT. 

1.         

2. 
        

3. 
        

4.         

5. 
        

6. 
        

7.         

8. 
        

9. 
        

10.         

 

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ     PODPIS 

PRZEDOWNICZĄCY ………………………………………………………….  …………………………………………….. 

PROMOTOR …………………………………………………………………….  …………………………………………….. 

RECENZENT ……………………………………………………………………..  ……………………………………………..  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

pieczęć Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

C.D. ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego kierunku Pielęgniarstwo,  

studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

 

 

 

EGZAMIN ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY W DNIU ………………………………………………………… 

DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO ……………………………. STUDENTÓW 

EGZAMIN ZDAŁO ……………………………………………… STUDENTÓW 

EGZAMINU NIE ZDAŁO …………………………………….. STUDENTÓW 

 

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NR ……..    PODPIS 

PRZEDOWNICZĄCY ………………………………………………………….  …………………………………………….. 

PROMOTOR …………………………………………………………………….  …………………………………………….. 

RECENZENT ……………………………………………………………………..  ……………………………………………..  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

pieczęć Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego kierunku Pielęgniarstwo,  

studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

 

 

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY STUDENTA 

 

Imię i nazwisko studenta ______________________________ Numer albumu __________________ 

 

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI PRACY DYPLOMOWEJ 

PIELĘGNIARSTWO, STUDIA II STOPNIA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE 

 

L.P. 
KRYTERIA OCENY 

PREZENTACJI PRACY 
DYPLOMOWEJ 

OPIS PUNKTACJA 

1. 
PRZEDSTAWIENIE ZAŁOŻEŃ 

PRACY 

Treści w pełni wiążą się z teoretycznymi założeniami. □ 3 

Treści w większości wiążą się z teoretycznymi założeniami. □ 2 

Treści tylko częściowo wiążą się z teoretycznymi założeniami. □ 1 

Treści są niezgodne z teoretycznymi założeniami. □ 0 

2. 
POPRAWNA 

TERMINOLOGIA NAUKOWA 
I ZAWODOWA 

Rozumienie terminologii naukowej  
i zawodowej i swobodne posługiwanie się nią. 

□ 3 

Prawidłowe stosowanie terminologii naukowej i zawodowej. □ 2 

Nieliczne błędy w terminologii naukowej i zawodowej. □ 1 

Brak znajomości terminologii naukowej i zawodowej. □ 0 

3. SPOSÓB, ESTETYKA I LOGIKA 
PREZENTACJI TREŚCI 

Pełna umiejętność prezentacji opracowania, argumentowania, wnioskowania. □ 3 

Dobra umiejętność prezentacji. Poprawne formułowanie wniosków. □ 2 

Słaba umiejętność prezentowania treści i wnioskowania. □ 1 

Brak zdolności do logicznego powiązania zaprezentowanych treści.  
Brak umiejętności wnioskowania. 

□ 0 

4. 

ODNIESIENIE SIĘ DO UWAG  
I PYTAŃ KOMISJI 

EGZAMINACYJNEJ  
W ZAKRESIE PRACY 

DYPLOMOWEJ 

Dokładne i logiczne udzielenie odpowiedzi na pytania/e. Pełna umiejętność 
argumentowania. 

□ 3 

Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytania/e. Niepełna umiejętność 
argumentowania. 

□ 2 

Lakoniczne udzielenie odpowiedzi na pytania/e. Ograniczona umiejętność 
argumentowania. 

□ 1 

Brak udzielenia odpowiedzi na pytania/e. □ 0 

 

SUMA PUNKTÓW …………………/ 12   



 

 
 

 
 
 
 
 
 

pieczęć Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

 
C.D. ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Regulaminu egzaminu dyplomowego kierunku Pielęgniarstwo,  
studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 

 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI NA WYLOSOWANE PYTANIA  

PIELĘGNIARSTWO, STUDIA II STOPNIA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE 

 

L.P. 
KRYTERIA OCENY 

PREZENTACJI PRACY 
DYPLOMOWEJ 

OPIS 
PUNKTACJA 

PYTANIE 
NR 1 

PYTANIE 
NR 2 

1. 
KOMPLETNOŚĆ  
I AKTUALNOŚĆ 

PREZENTOWANEJ WIEDZY 

Dysponowanie pełną i aktualną wiedzą dotyczącą omawianych 
zagadnień. 

□ 3 □ 3 

Prezentowanie aktualnej wiedzy w sposób nieusystematyzowany. □ 2 □ 2 

Niepełna podstawowa wiedza. □ 1 □ 1 

Brak opanowania podstawowej wiedzy. □ 0 □ 0 

2. 
UŻYWANIE POPRAWNEJ 

TERMINOLOGII 
ZAWODOWEJ 

Swobodne posługiwanie się terminologią zawodową. □ 3 □ 3 

Prawidłowe stosowanie terminologii zawodowej. □ 2 □ 2 

Nieliczne błędy w posługiwaniu się terminologią zawodową. □ 1 □ 1 

Brak znajomości terminologii zawodowej. □ 0 □ 0 

3. PŁYNNOŚĆ I SWOBODA 
WYPOWIEDZI 

Pełna płynność i swoboda wypowiedzi, argumentowania i wnioskowania. □ 3 □ 3 

Wystarczająca płynność i swoboda wypowiadania się. Poprawne 
formułowanie wniosków. 

□ 2 □ 2 

Mała umiejętność płynnego i swobodnego wypowiadania się. Mała 
umiejętność wnioskowania. 

□ 1 □ 1 

Brak zdolności do logicznego powiązania zaprezentowanych treści. Brak 
umiejętności wnioskowania. 

□ 0 □ 0 

4. 
ŁĄCZNIE TEORII Z 

PRAKTYKĄ 

Swobodne łączenie zdobytej wiedzy z praktyką. □ 3 □ 3 

Poprawne łączenie zdobytej wiedzy z praktyką.  □ 2 □ 2 

Trudności w powiązaniu zdobytej wiedzy z praktyką. □ 1 □ 1 

Brak zdolności do logicznego powiązania teorii z praktyką. □ 0 □ 0 

 

SUMA PUNKTÓW …………………/ 24  

 

 

 


