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I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższęgo z dnia z dnia 9 maja ŻOIŻ r.

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i połoznictwa (Dz.U. z}D. poz. 631).

2. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodz|

3. Dyrektywa 2005l36lwE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia7 wrzęśnia 2005 r. w

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

I[. Postanowienia ogólne

$1

Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo kończą się egzaminem

dyplomowym magisterskim obejmującym sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych

zdobyych w całym okresie studiów'

ocenie podle gaj ą umiej ętności z zakr esu:

r o ZWązy wania problemó w zawodo wych,

określania standardów profesjonalnej opieki w kazdym wieku i stanie zdrowia

pacjentalpacjentki,

opracowyw ania nar zędzi monitorowani a i oceny j ako ści opieki,

dokonywania wyboru określonych technik organizatorskich i tęchnik zarządzanta,

opracowywania programów edukacji zdrowotnej.

$2
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego jest:

uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów

objętych planem nauczania studiów drugiego stopnia,

uzyskanie zaltczenia umiejętnoŚci zawartych w Dzienniku umiejętności zawodowych.

Student, który otrzyma poz1Ąywną ocenę z egzaminu dyplomowego moze przystąpić do
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obrony pracy magisterskiej.

$3
Do egzaminu dyplomowego magisterskiego przystępują studenci roku programowo

nĄv'ryŻszego/ostatniego semestru, w sesji egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach

drugiego stopnia lub w 1 tygodniu po jej zakończenlu.

E'gzamin dyplomowy magisterski odbywa się w terminie ustalonymprzez Prodziekana ds.

oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa' Termin egzaminu podaje się do wiadomoŚci

studentów pr ze d r ozpo częctem ostatnie go seme stru nauki.

II[. Przebieg i organizacja egzaminu dyplomowego magisterskiego

$4
Egzaminu dyplomowy magisterski polega na:

rozpoznanlu, zaplanowaniu i opracowanłu rozwięania sytuacji problemowej chorego

na podstawie studium przypadku w zakresie pielęgniarstw specjalistycznych,

udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania obejmujące zagadnienia studium przypadku'

F4zamtn dyplomowy magisterski ma formę pisemną czas trwaniaegzarninu 120 minut.

Kierownik Katedry Pielęgniarstwa/Katedry Położnictwa koordynuje opracowanie

arkuszy.

4. opiekun roku lub Członek Komisji Egzaminacyjnej zapoznaje studentów

z organtzacją i przebiegiem egzaminu na zębraniu 2 tygodnie przed terminem egzaminu.

$s
Egzamin dyplomowy magisterski przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący oraz co najmniej dwóch członków.

Komisję Egzarninacyjną powołuje Prodziekan ds. oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa

najpóźniej 1 miesiąc przed ustalonym tęrminem teoretycznego egzaminu dyplomowego.

D o ob o wi ązkó w C zł o nków Komi sj i E gzaminacyj nej naIeŻy :

sp ot ządzeni e pl anu or ganizacji e gz am inu d ypl omo we go,

przygotowanie, zabezpieczenie iprzekazanie Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej

arku sz y e gzaminacvj nych,

przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej,

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
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prowadzenie dokumentacji egzaminu, sprawdzenie arkuszy egzaminacvjnych zgodnie z

ustalonymi kryteriami oceniania.

4. Przewodni czący Komisji Egzaminacyjnej :

c zuw a nad prawidło wo Ś c i ą p rucy C złorkó w Komi sj t E gzaminacyj nej,

r o zstr zy ga kwestie powstałe w czasie e gzaminu,

ogłasza wyniki egzaminu w terminie nie przekraczającym7 dni.

$6

7. Na ęEzamln dyplomowy student zgŁasza się 15 minut przed jego rozpoczęciem,

z dokumentem potwierdzającym tożsamoŚć oraz długopisem. Zabrania się wnoszenia na

salę egzaminacyjną w szczególności: telefonów komórkowych, innych urządzen

elektronicznych/multimedi alnych, toreb, teczek, o dzieŻy wierzchniej itp.

2. Studenci wchodzą na salę egzamtnacyjną zgodnie zlistą studęntów przygotowanąprzez

dziekanat, po sprawdzęniu dowodu tozsamośct ptzez Członków Komisji Egzaminacyjnej

i zĄmują miejsce na sali egzaminacyjnej wskazane przęz Członków Komisji

F.gzaminacyjnej.

3. Przewodniczący Komisji Egzamtnacvjnej ogłasza godzinę rczpoczęcia i zakonczenia

egzaminu zapisując ją w widocznym miej scu.

4. Student spoŹniony w chwili ogłoszenia rozpoczęcia egzaminu nie moze w nim

uczestniczyó. W s1.tuacjach losowych o przystąpieniu do egzaminu decyduje

Przewodni czący Komi sj i E gzamtnacyj nej .

5. W czasie trwania egzaminu student nie powinien opuszczac sali egzaminacyjnej przed

oddaniem arkusza egzaminacvjnego i zakoiczęniem egzaminu. Jeżeli zaistnieje taka

ko ni ec zno ś c opuszc za salę z C zł onki em Ko mi sj i E gzaminacyj nej'

6. W czasie trwania praktycznego egzaminu studentom nie udziela się żadnych wyjaśnień

ani ko m e nt ar zy doty czącyc h tre ś c i zadan e gzaminacy jny ch'

7. W przypadku niedostosowania się do povłyższych wymogow bądŹ niesamodzielnej pracy

studenta, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przerywa studentowi egzamln.

Fakt ten odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym, a student uzyskuje ocenę

niedostateczną.



$7
1. Za wykonanie zadania egzaminacyjnego student otrzymuje maksymalnie 56 punktów

w oparciu o kryteria zawarte w arkuszu oceny przygotowanym do danego zadania

egzaminacyjnego.

PrzęIiczenie punktacji na ocenę:

56-54 punktów bardzo dobry

53 - 49 punktów ponad dobry

48_44 punktów dobry

43 -39 punktów dośó dobry

38 _ 34 punktów dostateczny

33 i mniej punktów niedostateczny

Ż. Z przebiegl egzaminu dyplomowego magisterskiego spotządza się protokół, do którego

dołącza się arkusz egzarltnacyjny studenta ztreściązadania egzaminacyjnego.

V. Postanowienia końcowe

$8

Studenci, którzy Z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin

lub nie zdalt egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąlić do niego w trybie zgodnym

z odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Medycznego

wŁodzi'
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