
Aneks do regulaminu egzaminu dyplomowego dla studiów pierwszego 

stopnia , kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

 
Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego praktycznego metodą OSCE 

(Objective Structured Clinical Examination)  

na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. 

 

1. Na egzamin studenci zgłaszają się 15 minut przed ustalonym terminem rozpoczęcia 

zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Spóźnienie uniemożliwia przystąpienie do 

egzaminu.  

2. Na egzamin studenci zgłaszają się w regulaminowym umundurowaniu medycznym 

oraz z dowodem tożsamości. Brak regulaminowego umundurowania oraz dowodu 

tożsamości uniemożliwia przystąpienie do egzaminu. 

3. Poszczególne umiejętności studenta oceniane są w szeregu 10-14 stacji. Na każdej 

stacji student otrzymuje zadanie do wykonania. Wszyscy studenci w danym dniu 

wykonują te same zadania, w takim samym przedziale czasowym, oceniane według 

tych samych kryteriów oceny. Jednocześnie do egzaminu przystępuje 10-14 studentów  

w danej turze.  

4. Na danej stacji może przebywać tylko jeden student zdający egzamin, egzaminator 

(nauczyciel/wykładowca kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo) oraz jeżeli zadanie 

tego wymaga: pacjent symulowany i/lub asystent techniczny. 

5. Student wchodzi i opuszcza stację na polecenie egzaminatora oraz stosuje się do 

poleceń osób kierujących ruchem. 

6. Na stacji student otrzymuje w formie pisemnej zadanie, z którym zapoznaje się  

i przystępuje do wykonania. 

7. Na wykonanie zadania na każdej stacji przeznaczone jest 10 minut.  

Do wykonania zadania student wykorzystuje materiały, sprzęt, manekiny 

przygotowane na stanowisku oraz jeżeli zadanie tego wymaga, obecność pacjenta 

symulowanego. O kończącym się czasie na stacji informuje sygnał dźwiękowy. Nie ma 

możliwości wykonywania zadania w czasie dłuższym. 

8. Egzaminator obserwuje czynności studenta potwierdzając ich wykonanie zgodnie  

z kryteriami zawartymi w arkuszu oceny.  



9. Po opuszczeniu stacji studenci udają się na następne stanowisko zgodnie  

z ustalonym kierunkiem. Na przejście pomiędzy stacjami przeznaczono  

2 minuty. 

10. Studenci nie mogą komunikować się ze sobą przed - i w trakcie egzaminu oraz w inny 

sposób zakłócać jego przebiegu (stosowanie np. telefonów komórkowych, notatek itp.).  

11. Łącznie egzamin trwa 120 minut (wykonanie zadań 100 minut, przemieszczanie się 

pomiędzy stacjami 20 minut.  

12. W trakcie egzaminu może być wykorzystywany sprzęt multimedialny. W takim 

przypadku studenci otrzymują tablety, na których wyświetlane są treści zadań na 

poszczególnych stanowiskach, czas trwania egzaminu z sygnałem dźwiękowym 

oznaczającym jego koniec oraz informacja o następnej stacji. Podobne informacje 

wyświetlane są na ekranie komputera, w którym egzaminator zalicza wykonanie 

zadania.  

13. Wykonanie zadania na każdej stacji punktowane jest zgodnie z wcześniej 

przygotowanymi kryteriami zawartymi w arkuszu oceny. Za całość egzaminu student 

może otrzymać maksymalnie 200 – 280 punktów, zależnie od liczby stacji. Ilość 

punktów uzyskana przez studenta ze wszystkich stacji zostanie przeliczona na ocenę 

zgodnie z następującym kryterium: 

100 – 91%  bardzo dobry 

90 – 84 % ponad dobry 

83 – 76%  dobry 

75 – 68% dość dobry 

67 – 60% dostateczny 

          59 i mniej punktów – niedostateczny 

14. Wynik egzaminu zostanie ogłoszony następnego dnia po zakończeniu całego 

egzaminu. 

 

 


