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POSTANOWIENIAOGÓLNE 

 

§1 

1. Studia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, kończą 

sięegzaminemdyplomowym. 

2. Regulamin egzaminu dyplomowego magistra pielęgniarstwa Wydziału Nauk o 

ZdrowiuUniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zwany 

dalej„Regulaminem”określa zasady przeprowadzenia i organizacji egzaminu 

dyplomowego. 

3. Egzamin dyplomowy złożony jest z części teoretycznej, praktycznej i obrony 

pracydyplomowej. 

4. Celem egzaminu dyplomowego magisterskiego jest ocena stopnia osiągnięcia 

założonychefektówkształcenia na danym kierunku studiów drugiego stopnia, 

w aspekcie umiejętnościzawodowychteoretycznych i praktycznych, niezbędnych do 

uzyskania kwalifikacjizawodowych. 

5. Egzamin dyplomowy ocenia się zgodnie z kryteriami zwartymi w Regulaminie 

(częśćteoretyczna §6, część praktyczna §7, przebieg obrony pracy dyplomowej 

magisterskiej §12). 

6. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku końcowego jest pozytywna ocena z 

każdejczęści egzaminudyplomowego. 

7. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie 

egzaminudyplomowegow języku obcym w jakim była przygotowana 

pracadyplomowa. 

8. Na wniosek studenta egzamin dyplomowy – obrona pracy dyplomowej 

magisterskiej możemiećcharakterotwarty. 

9. EgzamindyplomowymagisterskiodbywasięwterminieustalonymprzezDziekana,niep

óźniej 

jednakniżdo30września.Wuzasadnionychprzypadkach,nawniosekpromotoralubstude

nta,Dziekan może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego (Regulamin Studiów 

§ 49, pkt.4) 

 

§2 

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowegomagisterskiego: 



12  

1. Uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów 

i uzyskaniezaliczeńz wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych 

przewidzianych planemstudiów). 

2. Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku 

Pielęgniarstwodrugiegostopnia. 

3. Otrzymanie od Promotora i Recenzenta co najmniej oceny dostatecznej z 

pracydyplomowej magisterskiej (załącznik nr 10, załącznik nr11)  

4. Wprowadzenie pracy dyplomowej do Systemu AntyPlagiat i uzyskanie 

pozytywnegowynikuweryfikacji pracy (nr 48/XV R/2012, Rektora Akademii 

Medycznej we Wrocławiuzdnia 20 lipca 2012 r. (załącznik nr 8) 

5. Złożenie pracy dyplomowej magisterskiej w wyznaczonym przez Dziekanat 

terminie. 

6. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie trzech miesięcy od 

złożeniapracydyplomowej. 

7. Na uzasadniony wniosek studenta Dziekan może podjąć decyzję o 

przedłużeniuterminuprzystąpienia do egzaminu dyplomowego magisterskiego. 

8. Student ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem egzaminu 

dyplomowegomagisterskiegodostępnym w Dziekanacie i na stronie WNoZ w 

zakładce Regulaminydyplomów. 

9. Student ma obowiązek złożyć w dziekanacie przed rozpoczęciem 

egzaminupotwierdzeniezapoznania się z regulaminem egzaminu dyplomowego 

magisterskiego nakierunkupielęgniarstwo (załącznik nr12) 

10. Złożone potwierdzenie jest warunkiem umożliwiającym studentowi 

rozpoczęcieproceduryegzaminacyjnej. 

 

§3 

Egzamin dyplomowy magisterski składa się z trzechetapów: 

1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego magisterskiego obejmujący 

sprawdzeniewiedzykierunkowej zdobytej w całym okresie studiów drugiegostopnia. 

2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego magisterskiego obejmujący 

sprawdzenieumiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów 

drugiegostopnia. 
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3. Obronapracydyplomowejmagisterskiej. 

4. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego 

magisterskiegojest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego 

(teoretycznego,praktycznego). 

 

§4 

1. W sytuacji niezaliczenia pierwszego i/lub drugiego etapu egzaminu dyplomowego 

(teoretycznegolubpraktycznego) egzamin poprawkowy wyznaczony jest nie wcześniej 

niż 7 dni od pierwszegoterminu. 

2. Student ma prawo przystąpić dwukrotnie do egzaminupoprawkowego. 

3. W sytuacji niezaliczenia ponownie pierwszego i/lub drugiego etapu 

egzaminudyplomowego(teoretycznego lub praktycznego) drugi egzamin poprawkowy 

wyznaczony jest na miesiącwrzesień. 

4. Ponowne niezaliczenie egzaminu poprawkowego pierwszego i/lub drugiego 

etapuegzaminudyplomowego (teoretycznego lub praktycznego) powoduje, że Dziekan 

na wniosek abiturienta,możewydać decyzję o powtórzenie wskazanych przedmiotów 

objętych planem studiów lubskreślićabiturienta z listystudentów. 

5. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z obrony pracy dyplomowej 

magisterskiej,Dziekanwyznacza drugi termin egzaminu jakoostateczny. 

6. Powtórnyegzaminobronypracydyplomowejmagisterskiejniemożeodbyćsięwcześniejniżp

rzedupływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3. miesięcy od daty 

pierwszegoegzaminu. 

7. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z obrony pracy dyplomowej magisterskiej 

w drugimterminie, Dziekan na wniosek studenta, może wydać decyzję o powtórzeniu 

przedmiotówwskazanychprzez Promotora, lub skreślić go z listystudentów. 

8. Student, który nie przystąpił do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym przez 

Dziekana terminielub otrzymał ocenę niedostateczna w drugim terminie, zostaje skreślony 

z listy studentów. Oddecyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora 

w terminie czternastu dni od dniadoręczeniadecyzji. Decyzja Rektora jestostateczna. 

 

§5 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana (Regulamin 
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Studiów§49, pkt.8). 

2. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiada PrzewodniczącyKomisji 

Egzaminacyjnej powołany przezDziekana. 

3. PrzewodniczącyKomisjiEgzaminacyjnej: 

 udziela komisji instruktażu dotyczącego przebieguegzaminu, 

 sporządza plan organizacji egzaminudyplomowego, 

 koordynuje przygotowanie standaryzowanego testu stanowiącego część 

teoretycznąorazzadań stanowiących część praktycznąegzaminu, 

 sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiemegzaminu, 

 rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasieegzaminu, 

 sporządza protokół  z przebieguegzaminu. 

4. Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnejnależy: 

 przygotowaniezadańegzaminacyjnych, 

 ocenawykonaniazadańegzaminacyjnych 

 prowadzenie dokumentacji egzaminu dyplomowegomagisterskiego. 

 

 

POSTANOWIENIASZCZEGÓŁOWEI CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

EGZAMINUDYPLOMOWEGO 

 

§6 

1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego magisterskiego obejmuje sprawdzenie 

wiedzyprzypomocy testu jednokrotnegowyboru. 

2. Test składa się ze 100 pytań zamkniętych zawierających 4 propozycje odpowiedzi 

zzakresuprzedmiotów: 

 Podstawypsychoterapii (5 pytań), 

 Zarządzanie wpielęgniarstwie (5 pytań), 

 Teoriipielęgniarstwa (5 pytań), 

 Pielęgniarstwaeuropejskiego (5 pytań), 

 Pielęgniarstwaspecjalistycznego w chorobach wewnętrznych (10 pytań), 

 Pielęgniarstwaspecjalistycznego - pielęgniarstwachirurgicznego (5 pytań), 

 Pielęgniarstwaspecjalistycznego – neurologia(5 pytań), 
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 Pielęgniarstwaspecjalistycznego – pielęgniarstwo psychiatryczne (5 pytań), 

 Pielęgniarstwaspecjalistycznego  - choroby krwi (5 pytań), 

 Pielęgniarstwaspecjalistycznego – leczenia ran (5 pytań), 

 Pielęgniarstwaepidemiologicznego (5 pytań), 

 Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej (10 pytań), 

 Angiologia i pielęgniarstwo angiologiczne(5 pytań), 

 Treści z zakresu nefrologii (5 pytań), 

 Treści z zakresu urologii(5 pytań), 

 Treści z zaresu onkologii klinicznej (5 pytań), 

 Treści z zakresu kardiologii (5 pytań), 

 Treści z zakresu opieki nad osoba w podeszłym wieku (5 pytań). 

3. Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych 

odpowiedzinaminimum 60%pytań. 

4. Kryteria oceny części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego(testu): 

 100 -92 pkt. bardzodobry (5,0 –A) 

 91-85 pkt. ponaddobry (4,5 –B) 

 84-77  pkt. dobry  (4,0 –C) 

 76-69 pkt. dośćdobry  (3,5 –D) 

 68-60 pkt. dostateczny (3,0 –E) 

 poniżej 60 pkt. nast. (2,0 –F) 

5. Zakażdąpoprawnąodpowiedźstudentotrzymujejedenpunkt. Zaznaczenie błędnej 

odpowiedzi skutkuje brakiem punktu. Każda poprawiona odpowiedź musi być 

zaparafowana przez studenta. 

6. Na część teoretyczną egzaminu dyplomowego magisterskiego student zgłasza się 15 

minutprzedjego rozpoczęciem, z dowodem osobistym lub legitymacją studencką oraz 

niebieskimdługopisem. 

7. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się zgodnie z listą studentów 

przygotowanąprzezdziekanat. 

8. PrzebiegegzaminunadzorujeKomisjaEgzaminacyjna.Przyjmujesię,żejedenczłonekkomis

ji obserwuje nie więcej niż 15. zdających. Komisjapowinnaliczyć co najmniej 3osoby. 

9. Dwukrotne upomnienie wynikające z braku samodzielności podczas 
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rozwiązywaniazadańegzaminacyjnych skutkuje zakończeniem egzaminu dla danego 

studenta. Fakt tennależyodnotować w protokole egzaminacyjnym (załącznik nr 2.1); 

jest to równoznaczne zotrzymaniemocenyniedostatecznej. 

10. W sali egzaminacyjnej, w której odbywa się część teoretyczna 

egzaminudyplomowegomagisterskiego nie można korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych i multimedialnych.W sytuacji nie dostosowania się do 

powyższego zakazu Przewodniczący Komisji przerywadanej osobie egzamin. Fakt ten 

odnotowuje w protokole egzaminacyjnym; jest to równoznacznezotrzymaniem oceny  

niedostatecznej (załącznik nr2.1). 

11. Podczas części teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego student 

niepowinienopuszczać sali egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu. Jeżeli 

zaistniejeuzasadnionakonieczność opuszcza salę wraz z członkiem komisji. Fakt ten 

należyodnotować wprotokoleegzaminacyjnym (załączniknr2.1). 

12. Wczasietrwaniateoretycznejczęściegzaminudyplomowegomagisterskiegonieudzielasięż

adnych wyjaśnień dotyczących pytań egzaminacyjnych ani ich niekomentuje. 

13. Wszyscy studenci opuszczają salę po upływie 100minut. 

14. Po zakończonej części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiegoKomisjaEgzaminacyjna sporządza protokół przebiegu egzaminu 

(załącznik nr2.1). 

15. Po sprawdzeniu kart odpowiedzi Komisja Egzaminacyjna sporządza zestawienie 

wynikówczęści teoretycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego (załącznik nr2.2). 

16. Wyniki egzaminu są podane do wiadomości nie później niż w dniu następnym na 

tablicyogłoszeńoraz stronie internetowej WNoZ (załącznik nr2.2). 

17. Lista, do publicznej wiadomości, zawierająca wyniki części teoretycznej 

egzaminudyplomowegomagisterskiego, sporządzana jest z na podstawie nr 

albumustudentów. 

18. Komisja Egzaminacyjna sporządza indywidualny protokół części 

teoretycznejegzaminudyplomowego magisterskiego dla każdego studenta/ki (załącznik 

nr3). 

 

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINUDYPLOMOWEGO 

§7 

1. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest 

uzyskaniepozytywnej oceny z części teoretycznej egzaminudyplomowego. 
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2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego ocenia wzrost kompetencji 

zawodowychpielęgniarki nabytych w toku studiów II stopnia. 

Obejmujesprawdzenieumiejętnościw rozwiązywaniuzadańproblemowych. 

3. Zadanie typu opis przypadku jest losowane z puli zadań 

egzaminacyjnych.Liczbaprzygotowanych zadań egzaminacyjnych jest o 10% większa 

niż liczba zdającychstudentów. 

4. Zadania egzaminacyjne obejmują treści zzakresu: 

 wieloaspektowej opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentem i 

jegorodziną 

 dydaktyki/edukacji zdrowotnej wpielęgniarstwie, 

 badańnaukowych wpielęgniarstwie. 

5. Zadanie problemowe obejmuje opracowanie rozwiązania w trzech kategoriach: 

I. Ocena/prognoza stanu bio-psycho-społecznego pacjentki/ta,rodziny, 

rozpoznanie i rozwiązanie problemów pacjentki/ta, przedstawienieplanu 

dalszej opieki (w przypadku pacjentki/ta hospitalizowanego - 

poszpitalnej)zzastosowaniem wskazanej teoriipielęgniarstwa. 

II. Przygotowanie planu programu edukacyjnego skierowanego do pacjenta 

i/lubjego rodziny zgodnego tematycznie z 

analizowanymproblememzdrowotnym/klinicznym. 

III. Propozycja badania naukowego realizowanego w zakresie problematyki 

zawartej w zadaniu egzaminacyjnym (propozycje: celu badania, założeń 

i hipotezbadawczych, narzędzibadawczych). 

6. Ocenępozytywnąotrzymujestudent,którywwynikuegzaminuuzyskałmaksymalnie100%,a

minimalnie 60% przewidzianych kryteriamipunktów. 

7. Za przewidziane, do rozwiązania zadania problemowego, kategorie 

studentmaksymalnieotrzyma: 

 I - 40%punktów 

 II - 30%punktów 

 III - 30%punktów. 

8. Kryteriaocenyzadaniaproblemowego: 

 

Kategoriazada

niaproblemo

wego 

Punktacja 

I 0-24pkt. 
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II 0-18pkt. 

III 0-18pkt. 

 

9. Kryteria oceny części praktycznej egzaminu 

dyplomowegomagisterskiego(zadaniaproblemowego): 

 56 - 60 pkt. bardzodobry (5,0 –A) 

 51 - 55 pkt. ponaddobry (4,5 –B) 

 46 - 50 pkt. dobry (4,0 –C) 

 41 - 45 pkt. dośćdobry (3,5 –D) 

 36 - 40 pkt. dostateczny (3,0 –E) 

 poniżej 36 pkt. niedostateczny (2,0 –F) 

10. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego 

studentjest zapoznany ze szczegółowymi kryteriami oceny zadaniaproblemowego. 

11. Na część praktyczną egzaminu dyplomowego magisterskiego student zgłasza się 15 

minutprzedjego rozpoczęciem, z dowodem osobistym lub legitymacją studencką 

orazniebieskimdługopisem. 

12. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się zgodnie z listą studentów 

przygotowanąprzezdziekanat. 

13. PrzebiegegzaminunadzorujeKomisjaEgzaminacyjna.Przyjmujesię,żejedenczłonekkomis

ji obserwuje nie więcej niż 15. zdających. Komisjapowinnaliczyć co najmniej 3osoby. 

14. W sali egzaminacyjnej, w której odbywa się część praktyczna 

egzaminudyplomowegomagisterskiego nie można korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnychi multimedialnych. Nie dostosowania się do powyższego zakazu 

PrzewodniczącyKomisji przerywa danej osobie egzamin. Fakt ten odnotowuje w 

protokole egzaminacyjnym; jesttorównoznaczne z otrzymaniem oceny  niedostatecznej 

(załącznik nr4.1). 

15. Dwukrotne upomnienie wynikające z braku samodzielności podczas 

rozwiązywaniazadaniaegzaminacyjnego skutkuje zakończeniem egzaminu dla danego 

studenta. Fakt tennależyodnotować w protokole egzaminacyjnym (załącznik nr 4.1); 

jest to równoznaczne zotrzymaniemocenyniedostatecznej. 

16. Podczas części praktycznej egzaminu dyplomowego magisterskiego student 

niepowinienopuszczać sali egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu. Jeżeli 

zaistniejeuzasadnionakonieczność opuszcza salę wraz z członkiem komisji. Fakt ten 
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należyodnotować wprotokoleegzaminacyjnym (załączniknr4.1). 

17. Wczasietrwaniateoretycznejczęściegzaminudyplomowegomagisterskiegonieudzielasię

żadnych wyjaśnień dotyczących zadania egzaminacyjnego ani go niekomentuje. 

18. Czastrwaniaegzaminu 180minut. 

19. Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest pozytywna ocena zgodna 

z opracowanymi kryteriami. 

20. Po zakończonej części praktycznej egzaminu dyplomowego 

magisterskiegoKomisjaEgzaminacyjna sporządza protokół przebiegu egzaminu 

(załącznik nr4.1). 

21. Po sprawdzeniu kart z rozwiązaniem zadania problemowego Komisja 

Egzaminacyjnasporządzazestawieniewynikówczęścipraktycznejegzaminudyplomoweg

omagisterskiego(załączniknr4.2). 

22. Wynikiegzaminusąpodanedowiadomościniepóźniejniżwciągu3dniroboczychnatablicyo

głoszeń oraz stronie internetowej WNoZ (załącznik nr4.2). 

23. Lista, do publicznej wiadomości, zawierająca wyniki części praktycznej 

egzaminudyplomowegomagisterskiego, sporządzana jest z na podstawie nr 

albumustudentów. 

24. Komisja Egzaminacyjna sporządza indywidualny protokół części 

praktycznejegzaminudyplomowego magisterskiego dla każdego studenta/ki (załącznik 

nr5). 

 

III OBRONA PRACY DYPLOMOWEJMAGISTERSKIEJ 

§8 

1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej magisterskiej jest 

uzyskaniepozytywnej oceny z części teoretycznej i praktycznej 

egzaminudyplomowego. 

2. Praca dyplomowa magisterska jest częścią egzaminu dyplomowego, której 

napisanie iobronastanowi warunek ukończenia studiów magisterskich i uzyskania 

tytułu magistrapielęgniarstwa. 

3. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia 

naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związanym z 

danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz potwierdzającym 

umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (Regulamin Studiów § 

48, pkt 1). 
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4. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, pierwsze 

autorstwo opublikowanego artykułu, w którym jedynym współautorem jest 

promotor, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu 

komputerowego oraz praca konstrukcyjna lub technologiczna (Regulamin Studiów 

§ 48, pkt 2). 

5. Praca dyplomowa magisterska musi być przygotowana ze znajomością zasad 

prowadzeniabadańnaukowych, z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi 

badawczych i opracowywaniemwyników i z zastosowaniem pełnej analizy 

statystycznej. 

6. Temat pracy dyplomowej magisterskiej kończącej studia II stopnia jest ustalany 

najpóźniejprzedrozpoczęciem III semestrustudiów. 

7. TerminegzaminudyplomowegomagisterskiegowinienbyćpodanyprzezDziekananapocząt

kuostatniego semestru studiów IIstopnia. 

8. Pracę dyplomową magisterską przygotowuje student pod kierunkiem 

nauczycielaakademickiegoposiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, którego 

domena działania ikwalifikacje(specjalizacja) są zgodne z kierunkiem studiów II 

stopnia i z tematempracy. 

9. Wprzypadkupracdyplomowychmagisterskichempirycznych,dotyczącychbadańz udziałe

mpacjentów, lub stanowiących część projektu będącego eksperymentem 

medycznym,Promotormożepolecićstudentowi,przedpodjęciembadań,uzyskaniepisemnej

zgodyKomisjiBioetyki przy Uniwersytecie Medycznym weWrocławiu. 

10. Nauczyciel akademicki ma prawo nie wyrazić zgody na przyjęcie obowiązków 

Promotora pracywszczególności wprzypadku: 

 podejmowania przez studenta tematyki pracy, która nie jest 

specjalnościąnaukowąnauczyciela 

 braku możliwości sprawowania dostatecznej opieki naukowej nadstudentem 

 przekroczenia dozwolonej odrębnymi przepisami liczby studentów, będących 

dotychczaspod opieką naukowąnauczyciela. 

11. Dziekan na podstawie umotywowanego i zaopiniowanego przez Promotora wniosku 

studentamożewyrazićzgodęnazmianęPromotora,jednakniepóźniejniżdokońcaprzedos

tatniegosemestrustudiów IIstopnia. 

12. WobecbrakupostępówstudentawpisaniupracydyplomowejmagisterskiejPromotormap

rawozłożyćpisemnąrezygnacjęzpełnieniatejfunkcji.RezygnacjętakąmożezłożyćDziek
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anowiniepóźniej niż do końca przedostatniego semestru studiów IIstopnia. 

13. WsytuacjidługotrwałejnieobecnościPromotora,któramogłabywpłynąćnaopóźnieniete

rminuukończenia studiów, Dziekan jest zobowiązany do wyznaczenia 

innegoPromotora. 

14. Nawniosekstudenta,zaopiniowanyprzezPromotora,Dziekanmożewyrazićzgodęnanapi

saniepracy dyplomowej magisterskiej w języku obcym. Praca napisana w języku 

obcym musizawieraćtytuł i streszczenie w językupolskim. 

15. Praca dyplomowa magisterska może być przygotowywana za zgodą Dziekana poza 

Uczelnią, tj.winnej uczelni, w tym zagranicznej, na podstawie podpisanych umów 

i porozumień ztymi uczelniami. 

16. Oceny pracy dyplomowej magisterskiej dokonuje Promotor pracy i jeden Recenzent 

(załączniknr10, załącznik nr11). 

17. Recenzentem pracy może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowydoktora. 

18. Praca magisterska ma wskazywaćna: 

 opanowanie wiedzy w zakresie kierunkustudiów 

 opanowanie metodologii i metodyki pracynaukowej, 

 umiejętność formułowania celów badawczych, tez lub hipotez, myśli, 

poglądóworazpoprawnego wnioskowanianaukowego 

 znajomość zasad odwoływania się do źródeł piśmiennictwafachowego 

 znajomość zasad uprawnionego korzystania z innych źródeł i powoływania się 

nanie. 

19. Praca dyplomowa magisterska ma mieć charakter badawczy(empiryczny). 

20. Narzędzia badawcze (ankiety, testy, kwestionariusze) wykorzystane do gromadzenia 

danych w pracy magisterskiej muszą być standaryzowane. W przypadku 

zastosowania ankiety autorstwa własnego, należy przeprowadzić analizę jej 

rzetelności i spójności testem Alfa-Cronbach.  

21. Praca dyplomowa magisterska ma mieć wyniki przedstawione w fromie pełnej 

analizy statystycznej (statystyki opisowe, statystyki analiz i porównań, w zależności 

od rodzaju prowadzonych badań) 

 

STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJMAGISTERSKIEJ 

§9 
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Praca magisterska powinnazawierać: 

1. Tematpracy 

2. Wstęp 

3. Cel pracy i założenia pracy (hipotezybadawcze) 

4. Materiał i metody stosowane wpracy 

5. Wynikibadań 

6. Dyskusja 

7. Wnioski 

8. Streszczenie 

9. Piśmiennictwo 

10. Załączniki 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I 

FORMATOWANIAPRACY 

§10 

1. Objętość pracy dyplomowej magisterskiej nie powinna być mniejsza niż 60 

stronmaszynopisu,minimum 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich lat - zależnie od 

tematu pracy, w tymminimum50% literaturyczasopismowej (w tym pięć pozycji 

zagranicznych). 

2. Pracę dyplomową magisterską student składa w 3. egzemplarzach: jeden dla 

Promotora(pouzgodnieniu w wersji papierowej lub elektronicznej), jeden dla 

Recenzenta (po uzgodnieniuwwersji papierowej lub elektronicznej) i jeden 

egzemplarzarchiwalny. 

3. Egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej magisterskiej powinien posiadać 

dwieformy: papierową oraz cyfrową (2 egzemplarze) oraz spełniać 

poniższewarunki: 

a. formapapierowa:formatA4,dwustronnedrukowanie,rozmiarczcionki10pkt.,pojed

ynczainterlinia,czcionkaCalibrilubTimesNewRoman,oprawa-

cienkikartonzwytłoczonymrodzajem pracy – praca dyplomowamagisterska, 

b. forma cyfrowa: pliku elektronicznego na nośniku CD lub DVD w formacie 

ODT (OpenOfficeDocument), DOC i DOCX (Microsoft Word) lub PDF 

(wyłącznie w wersji edytowalnej), płyta umieszczona w cienkiej papierowej 

kopercie, której opis stanowi – imię i nazwisko autora; rodzaj 
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pracydyplomowej;tytuł pracy dyplomowej. Te same informacje powinny 

znajdować się na samej płycie napisane markerem przeznaczonym dla 

płytCD/DVD. 

4. Poprawność wykonania egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej 

magisterskiejsprawdzapracownik dziekanatu w obecnościstudenta. 

5. Do składanej pracy dyplomowej magisterskiej student ma obowiązek dołączyć 

oświadczenieosamodzielnym wykonaniu pracy (załącznik nr7). 

6. W razie podejrzenia o popełnienie przez studenta plagiatu rektor 

wszczynapostępowaniedyscyplinarne. 

7. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej magisterskiej przez Recenzenta 

,Dziekan na wniosek studenta, może wyznaczyć dodatkowy termin złożeniapracy. 

8. Student ma prawo zapoznać się z recenzją pracy dyplomowej magisterskiej. 

9. Student, który nie złoży pracy dyplomowej magisterskiej w określonym przez 

Dziekanaterminiezostaje skreślony z listystudentów. 

10. Pracę dyplomową magisterską student jest zobowiązany złożyć w terminie 

ustalonymprzezDziekana, nie później jednak niż do 30czerwca. 

11. Dziekan na uzasadniony wniosek Promotora pracy lub studenta może wyrazić 

zgodęnaprzesunięcie terminu złożeniapracy. 

 

KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJMAGISTERSKIEJ 

§11 

Ocenie w punktacji 0-3 (0 - brak, 1 – poprawna/e, 2 – dobra/e, 3 - bardzo dobra/e)podlega: 

1. zaangażowanieiwkładpracystudenta 

2. temat pracy: odpowiada tematowi określonemu wtytule 

3. wstęp pracy: zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy i wprowadzenie wtematykę 

4. cel pracy: jasno i poprawniesformułowany 

5. dobóricharakterystykagrupybadanej 

6. dobór i wykorzystanie metod oraz narzędzibadawczych standaryzowanych 

7. prezentacja i analiza statystyczna wynikówbadań 

8. dyskusjawyników 

9. wnioski: w punktach, są zgodne z przyjętymizałożeniami 

10. streszczenie pracy: odpowiada zawartości pracy, jest jasne i zwięzłe, zgodne z 

przyjętąstrukturą 
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11. dobórwykorzystanejliteratury:aktualność 

12. dobór i zakres wykorzystania źródeł danych empirycznych w 

porównaniuanalizowanegoprzypadku z danymi zpiśmiennictwa 

13. język pracy: naukowy, poprawny pod względem stylistycznym igramatycznym 

14. poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacjidanych 

15. wartość poznawcza i praktyczna pracy, w tym stopień trudności w jejrealizacji. 

16. Praca zakwalifikowana do publikacji - dodatkowo2pkt. 

17. Na wniosek opiekuna lub recenzenta pracy, praca może zostać zgłoszona do 

Wydziałowej Komisji do Spraw Wyróżnień i Nagród. Komisja do 30.09 rozpatrzy 

zgłoszone prace i zgodnie z ustalonym regulaminem podejmie ostateczne decyzje 

o możliwości wyróżnienia lub nagrodzenia pracy dyplomowej.  
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PRZEBIEG OBRONY PRACY DYPLOMOWEJMAGISTERSKIEJ 

§12 

 

1. Do obrony pracy dyplomowej magisterskiej może przystąpić student, który 

uzyskałpozytywnąocenę Promotora pracy iRecenzenta. 

2. Egzamin dyplomowy magisterski powinien odbyć się w terminie 

nieprzekraczającymtrzechmiesięcy od daty złożenia pracy. W 

wyjątkowychprzypadkachDziekanmożeustalićinnyterminegzaminudyplomowego 

3. Obrona pracy dyplomowe magisterskiej składa sięz: 

 krótkiej prezentacji pracy (dopuszcza się przygotowanie 

prezentacjimultimedialnej) 

 odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej dotyczącepracy, 

 odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej, 

dotyczącychzagadnieńzwiązanych z kierunkiem Pielęgniarstwo, wchodzących 

w zakres studiów IIstopnia. 

4. ObronapracydyplomowejmagisterskiejodbywasięprzedKomisjąEgzaminacyjnąpowo

łanąprzez Dziekana. W skład Komisji Egzaminacyjnejwchodzą: 

a. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym może być Dziekan, 

Prodziekanlubsamodzielny pracownik naukowy (posiadający co najmniej tytuł 

naukowydoktorahabilitowanego) będący członkiem Rady WNoZ Uniwersytetu 

Medycznego weWrocławiu, 

b. Promotor 

c. Recenzent. 

5. Nawniosekstudentaprzyegzaminiemożebyćobecnyprzedstawicielsamorządustudenck

iego,który uczestniczy w egzaminie w charakterze obserwatora, bez prawa do 

zadawaniapytaństudentowi. 

6. Na wniosek studenta egzamin dyplomowy magisterski może mieć charakterotwarty. 

7. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie 

egzaminudyplomowegomagisterskiego w języku obcym, w jakim była 

przygotowywana praca dyplomowamagisterska. 

8. W trakcie obrony pracy dyplomowej magisterskiej student prezentuje wyniki swojej 

pracy,zwykorzystaniemdostępnychnarzędziprezentacji,wtym–

pouzgodnieniuzopiekunem–wformie prezentacji multimedialnej. Członkowie komisji 

zadają studentowi pytania, które dotyczą zagadnień omawianych w pracy oraz 
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specjalności studiowanego kierunku (pytania egzaminacyjne z zakresu efektów 

kształcenia, obejmujące efekty kształcenia zawarte w standardach dla określonego 

kierunku studiów – 3 pytania nałączną sumę 30 punktów (1 pytanie dotyczące 

zagadnień z zakresu nauk społecznych, 1 pytanie dotyczące zakresu opieki 

specjalistycznej odniesionej do pracy dyplomowej, 1 pytanie dotyczące studium 

przypadku). Ocenazgodna z punktacją zawartą w załączniku nr 6 

 

Ocena wg uzyskanej punktacji do zadanych pytań: 

30-28 pkt bardzodobry (5,0) 

27-25 pkt ponaddobry (4,5) 

24-22 pkt dobry (4,0) 

21-19 pkt dośćdobry (3,5) 

18-15 pkt dostateczny (3,0) 

14-0 pkt niedostateczny (2,0) 

 

9. Przebieg obrony pracy dyplomowej magisterskiej dokumentowany jest przez 

KomisjeEgzaminacyjną w protokole (załącznik nr6). 

10. Ocenazegzaminudyplomowegomagisterskiegojestśredniąarytmetycznąocenjakiestud

ent otrzymał za część teoretyczną i praktyczną egzaminu dyplomowego 

magisterskiego orazzaodpowiedzi udzielane na zadawane podczas obrony pracy 

dyplomowej magisterskiejpytania. 

11. Ocena z pracy dyplomowej magisterskiej jest średnią arytmetyczną ocen jakie 

student otrzymałodPromotora iRecenzenta. 

12. Ocena jaką absolwent otrzyma na dyplomie obliczana jest zewzoru: 

 

A/2+(B+C)/4 

gdzie: 

A- średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich ocen zegzaminów 

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

dyplomowej), 

C- ocena z egzaminu dyplomowego magisterskiego (średnia uzyskana z ocen z 

części teoretyczneji praktycznego egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz 

obrony pracydyplomowej magisterskiej) 
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13. Przy ocenie wyników obrony pracy dyplomowej magisterskiej oraz 

egzaminudyplomowegomagisterskiego stosuje się oceny zgodnie z Regulaminem 

Studiów Uniwersytetu MedycznegoweWrocławiu. 

 

OCENA 

LITEROWA 

ECTS 

OCENA SŁOWNIE 

A 5,0 Bardzo dobra 

B 4,5 Ponad dobra 

C 4,0 Dobra 

D 3,5 Dość dobra 

E 3,0 Dostateczna 

Fx 2,0 
Niedostateczna – do zaliczenia konieczne jest  

uzupełnienie pewnych braków 

F 2,o 
Niedostateczna – do zaliczenia konieczne jest  

uzupełnienie istotnych braków 

 

12. Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego stanowi protokół  

z obrony pracy dyplomowej magisterskiej i egzaminudyplomowegomagisterskiego. 

13. Egzamin dyplomowy magisterski uważa się za zdany w przypadku uzyskania 

pozytywnychocen,co najmniej dostatecznej: 3,0 (E), z obrony pracy dyplomowej 

magisterskiej iegzaminukońcowego. 

14. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego magisterskiego w ustalonym 

terminie,Dziekanwyznaczastudentowidrugiterminegzaminu.Powtórnyegzaminniem

ożeodbyćsięwcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od datypierwszegoegzaminu. 

15. WprzypadkuniezdaniaegzaminudyplomowegomagisterskiegowdrugimterminieDzie

kannawniosek studenta może wydać decyzję o powtórzeniu przedmiotów 

wskazanych przezPromotoralub skreślić go z listystudentów. 
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Załącznik nr1 doRegulaminu 

Egzaminu 

Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

 

 

WYTYCZNE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJMAGISTERSKIEJ 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY DRUKUPRACY 

 Papier biały wielkość A4 drukjednostronny 

 Ustawieniestrony: 

 margines górny, dolny i prawy szerokość2,5cm 

 margineslewy 3,5cm 

 Rodzajczcionki Times New Roman lubCalibri 

 Wielkośćczcionek: tytułyrozdziałów -18punktów 

  tytułypodrozdziałów - 16punktów 

tekst  -12punktów 

tabele, wykresy,ilustracje 12 punktów lubmniej 

 Odstęp międzywierszami 1,5 

 Kolejne numerystron na dole każdej strony(środek) 

 Stronąpierwszą jest stronatytułowa 

 Opisy tabel na górze tabeli z kolejnymnumerem 

 Opisy ilustracji i wykresów na dole z kolejnymnumerem 

 Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowejstrony 

 Objętość pracy magisterskiej do 100.stron. 
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UKŁADPRACY 

 

1. Stronatytułowa 

2. Strona druga - dedykacje (nie jestobowiązkową) 

3. Spistreści 

4. Wstęp 

5. Założeniaicelpracy 

6. Materiałimetody 

7. Wyniki 

8. Dyskusja 

9. Wnioski 

10. Streszczeniepracy 

11. Piśmiennictwo 

12. Załączniki 
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PODZIAŁ OBJĘTOŚCIPRACY 

 wstęp, część teoretyczna powinny zajmować około 1/3 objętości pracy; cel pracy, 

materiałi metody oraz wyniki, omówienie, dyskusja i wnioski 1/3 , pozostała część  

topiśmiennictwo,tabele,aneksy.Wykorzystane w pracy materiały (treść ryciny, 

tabele, wykresy, fotografie) o ile zostałyzaczerpniętez innego źródła niż własna 

praca powinny być opatrzone przytoczonym źródłempochodzenia. 

 

Ad 1 Strona tytułowa (patrz załączonywzór) 

 

Na 

górzestro

ny: 

UNIWERSYTETMEDYCZNY 

im. Piastów Śląskich 

(czcionka14)weWrocławiu 

Wydział Nauk oZdrowiu 

Kierunek 

studiówPIELĘGNIARSTWO 

Na środkupracy: imię i nazwisko autora pracy (czcionka20) 

Tytułpracy (czcionka22) 

Podtytuł   PRACA DYPLOMOWA  MAGISTERSKA  (czcionka18) 

Poniżej po stronie prawej: promotor pracy - podać tytuł/stopień naukowy oraz 

imięi nazwisko (czcionka18) 

nazwa Zakładu, w którym przygotowywano pracę (czcionka14) 

Tuż poniżej po tej stronie: zatwierdzone w 

dniu......................Podpis promotora 

(czcionka12) 

Na środku poniżej: Wrocław podać rok (czcionka14) 
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Uniwersytet Medyczny im. 

PiastówŚląskich weWrocławiu 

Wydział Nauk oZdrowiu  

Kierunek 

studiówPIELĘGNIARSTWO 

 

JoannaKowalska 

Problem samoopieki u chorych z niewydolnościąserca 

 

 

PRACA DYPLOMOWAMAGISTERSKA 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Dr n. med. AnnaNowak 

Katedra / Zakład…………………  

Zatwierdzono w dniu…………….……. 

Podpis…………………………….…… 

 

 

 

 

 

Wrocław2016 
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Ad 3 Spistreści 

Obejmuje tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy z podaniemstron. 

 

Ad 4Wstęp 

Obejmuje wyjaśnienie problemów zawartych w tytule pracy w oparciu o dane 

z piśmiennictwa.Objętośćwstępu i części  teoretycznej 1/3 objętościpracy. 

 

Ad 5 Założenia i celpracy 

Wtejczęściprzedstawiamydanedlaczegochcemywykonaćpracęijakieosiągnąćefekty (cel 

główny i cele szczegółowe) oraz możemy przedstawić problemy badawcze lub przyjęte 

dla celów pracy hipotezy. 

 

Ad 6 Materiał imetody 

W tej części przedstawiamy, co było naszym materiałem użytym do badań (np. grupa ludzi, 

pacjentzoddziału, literatura, zbiory, dokumentacja medyczna, opinia Komisji Bioetyki – 

numer opinii) oraz rodzaj metody (np. sondażu diagnostycznego) i techniki 

przeprowadzonych badań (badania ankietowe, laboratoryjne,fizykalne). 

Opis wykorzystanych standaryzowanych narzędzi badawczych. 

Opis zastosowanej analizy statystycznej. W pracy należy przeprowadzić pełną analizę 

statystyczną (statystyki opisowe, analiz i porównań w zalezności od rodzaju prowadzonych 

badań i postawionych założeń pracy).  

Wprzypadkupracmagisterskichempirycznych,dotyczącychbadańzudziałempacjentów,lubsta

nowiących część projektu będącego eksperymentem medycznym, Promotor może 

polecićstudentowi przed podjęciem badań uzyskanie pisemnej zgody Komisji Bioetyki przy 

Uniwersytecie MedycznymweWrocławiu. 

 

Ad 7 Wyniki 

Wynikają ściśle z przeprowadzonych badań i ich opracowań np. badaństatystycznych. 

Wyniki mogą być przedstawione w postaci tabel, wykresów, ilustracji. Zaleca się 

zastosowaniejednej formy prezentacjiwyników. 

 

Ad 8 Dyskusja lubOmówienie 

Ta część pracy dotyczy dyskusji na temat wyników pracy w oparciu o dane zpiśmiennictwa. 
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Ad 9Wnioski 

Wnioski muszą być opracowane na podstawie wyników z przeprowadzonych badań 

i odpowiadać założonym celom pracy. Powinny one być uogólnione i ograniczać się  

do 5-6 punktów. 

 

Ad 10 Streszczenie pracy 

Powinno obejmować na jednej stronie następujące dane: wstęp, cel pracy, materiał, 

metody,wyniki,wnioski. 

Słowa kluczowe (kilka słów istotnie charakteryzującychpracę). 

Streszczenie pracy napisane jest w języku polskim i języku angielskim.  

 

Ad 11 Piśmiennictwo 

Spis źródeł i opracowań (publikacji) do których autor pracy odwołuje się w tekściepracy. 

Pozycje piśmiennictwa należy ułożyć alfabetycznie wg pierwszego autora i 

zaopatrzyćkolejnymi numerami lub według cytowań. Numery cytowanych prac zaznaczać 

w tekście w nawiasie[1].Minimalna ilość pozycji piśmiennictwa w pracy magisterskiej to 

30 pozycji. Minimum 50% cytowanych pozycji stanowić muszą czasopisma, w tym 5 

obcojęzyczne.  
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OPIS PIŚMIENNICTWA 

 

CZASOPISMA 

Należypodaćnazwiskoautora(autorów)ipierwszeliteryimion,tytułpracy,nazwaczasopisma(w

gIndexMedicus) rok, tom, numer strony początkowej i końcowej(cyfryarabskie).Jeśli liczba 

autorów przekracza 5 to nleży podać trzech pierwszych i dopisać i wsp. W przypadku 

liczby autorów równej lub mniejszej 5-ciu należy umieścić wszystkie nazwiska.  

Przykłady 

Yamanishi T, Tachibana H, Oguru M, Matsui K, Toda K. i wsp. Anxiety and Depression in 

Patients with Parkinson’s Disease. InternalMedicine, 2013; 52(5): 539–545.. 

 

Kazimierczak W, FiglerP, Poręba J. Rolazespołu terapeutycznego w leczeniu chorych 

z zepołem geriatrycznym. Wiadomości Lekarskie, 2006; LIX,5-6:317-320. 

 

KSIĄŻKI 

Należy podać nazwisko autora (autorów) inicjały imion, tytuł, wydawcę, miejsce i 

rokwydania 

Przykład 

Bręborowicz G.H.(red.): Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo tom1.Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL,Warszawa,2008. 

 

Powołując się na rozdział książki należy podać autora rozdziału, tytuł rozdziału, strony 

orazautoraksiążki, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rokwydania 

 

Przykład 

Wender-Ożegowska E.: Cukrzyca [w:] Choroby współistniejące z ciążą [w:] Bręborowicz 

G.H.(red.)Położnictwo i Ginekologia, tom I. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL,Warszawa,2008:232-246. 

 

DOKUMENTELEKTRONICZNY 

Podać autora, tytuł, dodać skrót (dok. elektr.) oraz podać adres elektroniczny i 

datęwykorzystaniadokumentu. 

Przykład 
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http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentBirthInWater 2006.pdf 

(©Datepublished01.04.2006RoyalofCoollegeofObstetriciansandGynaecologists/RoyalColle

geofMidwives.Joint Statement No1: Immersion in water during labour and birth.), 

cyt.08.09.2011. 

Ad 12Aneks 

Aneks jako dodatek powinien zawierać na końcu pracy narzędzia badawcze, zgodę 

placówki na prowadzenie badań, zgodę na zastoswanie wybranych kwestionariuszy (jeśli 

jest wymagana), zbiory tabel, wykresówfotografii i inne dane spisane i 

kolejnoponumerowane 

http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/uploaded-files/JointStatmentBirthInWater
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Załącznik nr 2.1 doRegulaminu 

Egzaminu 

Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

PROTOKÓŁZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCI TEORETYCZNEJ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO 

kierunekPielęgniarstwo 

w dniu................................ 

 

Skład KomisjiEgzaminacyjnej: 

 

Przewodniczący: …………………………………………………................................ 

Członkowie: ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

 

Do egzaminu:  przystąpiło ........................................................studentów 

zdało ...........................................................studentów 

nie zdało ...........................................................studentów 

 

Uwagi......................................................................................................................

........... 

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

................................................................................................................................. 
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Skład Komisji 

Egzaminacyjnej/PodpisPrzewodniczący:

 ……………………………C

złonkowie: …………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
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Załącznik nr 2.2 doRegulaminu 

Egzaminu 

Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

 

WYNIKI CZĘŚCI TEORETYCZNEJ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO 

kierunekPielęgniarstwo 

 

 

 

LP. 

 Nazwiskoiimięstudenta/ki 

 nr albumu (do 

wiadomościnastronęWN

oZ) 

Liczbauz

yskanych

punktów 

Ocen

asłow

na 

 

Ocenaliterowa 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
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37.     
38.     
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Załącznik nr 3 doRegulaminu 

EgzaminuDyplomowegomagiste

rskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

 

PROTOKÓŁ CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

EGZAMIN DYPLOMOWYMAGISTERSKI 

kierunekPielęgniarstwo 

 

 

Egzamin przeprowadzony w dniu ……………………….. przez Komisję Egzaminacyjną 

wskładzie: 

Przewodniczący:………………………………………………………………………………

……………Członkowie:…….……………………………………………………………………

……………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Nazwisko i imię 

studenta:…………………………………………………………………………………zdaje  

egzamin  po  raz   pierwszy/drugi
*

 

Decyzją KomisjiEgzaminacyjnej 

 

Pani…………………………………………………………………… 

zdała/nie zdała* część teoretyczną egzaminu dyplomowego magisterskiego i uzyskałaocenę 

 

…………........... …………………. …………………………. 

ocenaliterowaECTS cyfra słownie 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej/Podpis 

Przewodniczący:………………… 

Członkowie:…………………… 

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

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

 niepotrzebneskreślić 
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Załącznik nr 4.1 doRegulaminu 

EgzaminuDyplomowegomagiste

rskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY PRZEBIEGU CZĘŚCIPRAKTYCZNEJ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO 

kierunekPielęgniarstwo 

w dniu................................ 

 

SkładKomisjiEgzaminacyjnej: 

 

Przewodniczący: …………………………………………………................................ 

Członkowie: ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

 

Do egzaminu:  przystąpiło........................................................studentów 

zdało...........................................................studentów 

niezdało...........................................................studentów 

 

 

Uwagi......................................................................................................................

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

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

 

Skład Komisji 

Egzaminacyjnej/PodpisPrzewodniczący:……

…………………………Członkowie:…………

………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
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Załącznik nr 4.2 doRegulaminu 

Egzaminu 

Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

WYNIKI CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO 

kierunekPielęgniarstwo 

 

 

LP. 

 Nazwiskoiimięstudenta/ki 

 nr albumu (do 

wiadomościnastronęWN

oZ) 

Liczbauz

yskanych

punktów 

Ocen

asłow

na 

 

Ocenaliterowa 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     



�
niepotrzebneskreślić 
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Załącznik nr 5 doRegulaminu 

EgzaminuDyplomowegomagiste

rskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

 

PROTOKÓŁ CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI 

kierunekPielęgniarstwo 

 

 

Egzamin przeprowadzony w dniu ……………………….. przez Komisję Egzaminacyjną 

wskładzie:  

Przewodniczący:………………………………………………………………………………

……………Członkowie:…….……………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwisko i imię 

studenta:…………………………………………………………………………………zdaje  

egzamin  po  raz   pierwszy/drugi
*

 

Decyzją KomisjiEgzaminacyjnej 

 

Pani…………………………………………………………………… 

zdała/nie zdała* część praktyczną egzaminu dyplomowego magisterskiego i uzyskałaocenę 

 

 

…………........... …………………. …………………………. 

ocenaliterowaECTS cyfra słownie 

 

 

 

 



�
niepotrzebneskreślić 
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Skład Komisji 

Egzaminacyjnej/PodpisPrzewodniczący:

 ……………………………

……………Członkowie:

 ……………………………

……………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Egzaminu Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

OŚWIADCZENIESTUDENTAUBIEGAJĄCEGO SIĘ O NADANIE STOPNIA 

MAGISTRA PIELĘGNIARSTWA 

 

1. Imię i nazwisko studenta/osoby ubiegającej się o nadanie tytułu magisterpielęgniarstwa: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Numeralbumu:…………………………… 

3. Wydział…………………………………..………….……………………………….......... 

4. Kierunek studiów………………………………………………………………………..... 

 

Oświadczam, że moja praca dyplomowamagisterska: (tytuł) 

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

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

1. została przygotowana przeze mnie samodzielnie, 

2. nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz.U.z2006r.,Nr90,poz.631t.j. z późn. 

zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, 

3. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem w sposóbniedozwolony, 

4. nie była podstawą nadania dyplomu wyższej Uczelni lub tytułu zawodowego ani 

mojej, aniinnej osobie. 

5. Ponadto oświadczam także, że treść pracyprzedstawionej przeze mnie na 

przekazanym nośniku elektronicznym, jest identyczna z jej wersjądrukowaną. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie w bazie systemu 

antyplagiatowego mojej pracy dyplomowej magisterskiej. 

 

 

Wrocław, dn. …….……….. 20…..r.

 ………………………………………

……………… 

(czytelny podpis 

składającegooświadczenie) 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu 

Egzaminu 

Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

 

 

 

PRZEBIEG I KRYTERIA OCENY 

PRACY DYPLOMOWEJMAGISTERSKIEJ W SYSTEMIE 

ANTYPLAGIATOWYM 

 

 

1. Student ubiegający się o nadanie tytułu magister pielęgniarstwa, przed 

dopuszczeniempracydyplomowej do obrony, składa u Operatora Systemu 

(Promotora) ostateczną wersję pracywpostaci wydruku komputerowego oraz pliku 

elektronicznego na nośniku CD lub DVD wformacieODT (Open Office Document), 

DOC i DOCX (Microsoft Word) wyłącznie wwersji edytowalnej). 

2. Tekst pracy w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku elektronicznego 

nanośnikumusząbyćidentyczne.Wprzypadkustwierdzeniaróżnicpomiędzytekstami,pr

acaniezostaniedopuszczona do proceduryantyplagiatowej. 

3. Do wersji papierowej pracy dyplomowej student ubiegający się o nadanie 

tytułumagisterpielęgniarstwa dołączą oświadczenie o samodzielności wykonania 

pracy (załącznik nr7) 

4. Niezwłocznie po złożeniu przez studenta ubiegającego się o nadanie 

tytułumagisterpielęgniarstwa ostatecznej wersji pracy dyplomowej magisterskiej, 

Operator Systemuwprowadzapracę do Systemu. Dla każdej pracy dyplomowej 

magisterskiej wprowadzonej doSystemu,generowany jest Protokół oceny 

oryginalności pracy (załącznik nr 8). 

5. Protokół oceny oryginalności pracy sporządza się w dwóch egzemplarzach, 

przeznaczonychdla: autora pracy oraz OperatoraSystemu. 

6. Operator Sytemu dokonuje analizy Skróconego Raportu Podobieństwa pod 

kątemwystępowaniaw pracy nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności 
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ustalaczy: 

a. współczynnikpodobieństwa 1 nieprzekracza50%, 

b. współczynnikpodobieństwa 2 nieprzekracza5%, 

c. próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń(„alert”). 

7. Podczas analizy Skróconego Raportu Podobieństwa Operator Systemu 

dokonujeocenyoryginalności i samodzielności pracy biorąc pod uwagę w 

szczególności: charakter pracy,liczbęrodzaj wykorzystanych w pracy źródeł, sposób i 

kontekst wykorzystania tychźródeł. 

8. JeżeliwwynikuanalizySkróconegoRaportuPodobieństwa,októrymmowawpkt.7,pracaz

ostanie uznana za nie budzącą wątpliwości, Operator Systemu wypełnia 

Protokółocenyoryginalności pracy (załącznik nr 2) i wprowadza pracę do Bazy 

Systemu, a następnieprzekazujedo dziekanatu w celu skierowania pracy dorecenzji. 

9. JeżeliwwynikuanalizySkróconegoRaportuPodobieństwa,OperatorSystemuuznapracęz

awymagającą dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania 

niedopuszczalnychzapożyczeń,generuje z Systemu Pełny Raport Podobieństwa 

i poddaje goanalizie. 

10. Jeżelizoceny,októrejmowawpkt.8wynika,żepracaniezawieraprzesłanekpopełnieniapla

giatu przez jej autora, lecz nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski 

stopieńsamodzielności–

pracaniejestdodawanadoBazySystemu,astudentubiegającysięonadanietytułumagisterpielęgni

arstwa po konsultacji z promotorem ma możliwość poprawy pracy, 

któraponownieprzechodzi całą proceduręantyplagiatową. 

11. Operator Systemu, na podstawie Pełnego Raportu Podobieństwa przygotowuje opinię 

w sprawiedopuszczenia pracy do obrony stanowiącą część C Protokołu oceny 

oryginalnościpracy(załącznik nr 2), w której ocenia, czy praca nie zawiera 

nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat)lubczy zawarte w niej prawidłowo oznaczone 

zapożyczenia (cytaty) nie budzą wątpliwości codosamodzielności pracy dyplomowej 

przygotowanej przez studenta ubiegającego się o nadanietytułu magisterpielęgniarstwa. 

12. Operator Systemu powinien w szczególności zwrócić uwagęczy: 

a. praca nie zawiera obszernych fragmentów tekstu (co najmniej 50. 

słów)zidentyfikowanych przez System jako„podobne”, 

b. nie występuje zbyt duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednegoźródła, 

c. nie zachodzi szczególna zbieżność tematyki badanej pracy z 
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potencjalnymiźródłami zapożyczeń 

d. cechy redakcyjne badanej pracy nie wskazują na obecność 

„mechanicznych”zapożyczeń. 

13. Jeżeli opinia, o której mowa w pkt. 13, wskazuje, że praca nie 

zawieraniedopuszczalnychzapożyczeń, Operator Systemu drukuje oraz wypełnia 

Protokołu oceny oryginalności pracy(Część A-C) i wprowadza pracę do BazySystemu. 

14. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w pkt. 13 Operator Systemu 

powziąłuzasadnionepodejrzenie, że praca może być plagiatem, Rektor niezwłocznie 

polecaprzeprowadzeniepostępowania wyjaśniającego. 
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Załącznik nr 8 doRegulaminu 

Egzaminu 

Dyplomowegomagisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

PROTOKÓŁ OCENY ORYGINALNOŚCIPRACY 

 

Część A – DANEPODSTAWOWE: 

1.Imię (imiona) i nazwisko autora pracy dyplomowej 

:…………………………………………………………………………………… 

2. Numer albumu:………………………………………………………………… 

3. Tytuł pracy dyplomowej:……………..................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

4. Kierunekstudiów:………………………..……………………………………….. 

5. Wydział:………………………………………………………………………… 

6. Rodzajpracy: 

 

    

pracalicencjacka pracamagisterska rozprawadoktorska inna 

 

7. Imię(imiona)inazwiskoopiekunapracydyplomowej/rozprawydoktorskiej(podaćstopie

ńlubtytułnaukowy) 

 

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

Wrocław, dnia ………………………. 20…r.

 ……………………

….………… 

(podpis OperatoraSystemu) 
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Część B - OCENA PRACY NA PODSTAWIE RAPORTUPODOBIEŃSTWA: 

1. Kryteriaocenypracydyplomowej 

 

1) Współczynnikipodobieństwa* 

 

 współczynnikpo

dobieństwa1 

przekracza50% 

 współczynnikpodobieńs

twa 1nieprzekracza50% 

 

 

 

 współczynnikpo

dobieństwa2 

przekracza5% 

 

 współczynnikpodobieńs

twa 2nieprzekracza5% 

 

2) praca dyplomowa zawiera długie fragmentytekstu 

(co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez system jako„podobne” 

3)  

4) występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednegoźródła 

 

5) cechy redakcyjne badanej pracy wskazują na „mechaniczne”zapożyczenia 

 

2. Analizępracyprzeprowadzono: 

 

Wrocław, dnia ………………………. 20…r.

 ……………

………….… 

(podpisOperatoraSystemu) 
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Część C - OPINIA PROMOTORA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA PRACY 

DYPLOMOWEJ DOOBRONY: 

Po analizie raportu stwierdzam, conastępuje:
*

 

 pracaniezawieranieuprawnionychzapożyczeń 

 wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu. W związku 

zpowyższymuznajępracęzasamodzielną. 

 wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość 

budziwątpliwości co do jej merytorycznej wartości w związku z brakiem  

samodzielności jej autora. W związkuz powyższym, praca powinna zostać ponownie 

zredagowana pod kątem ograniczeniazapożyczeń. 

 wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. 

Wzwiązkuzpowyższym,kierujęzawiadomieniedoRektoraUczelniwcelurozpatrzenias

prawy. 

 W pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na 

próbęukrycianieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, kieruję 

zawiadomienie doRektoraUczelni w celu rozpatrzenia sprawy. 

 

Uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Wrocław, dnia ………………………. 20…r. …………………….… 

(podpis 

OperatoraSystemu) 

 

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, przeznaczonychdla: 

1. Autorapracy 

2. Promotorapracydyplomowej 

* właściwezakreślić 
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Załącznik nr 9 do 

Regulaminu 

Egzaminu Dyplomowego 

magisterskiego 

Kierunek:Pielęgniarstwo 

 

 

………………………………………….. 

PieczątkaWydziału 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ ZREGULAMINEM 

EGZAMINU DYPLOMOWEGOMAGISTERSKIEGO 

NA KIERUNKUPIELĘGNIARSTWO 

 

 

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

nrindeksu…………………………… 

 

 

W dniu ………………………… roku zostałam/łem zapoznana/ny z 

Regulaminemegzaminudyplomowego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo 

przeprowadzanym na Wydziale NaukoZdrowiu Uniwersytetu Medycznego weWrocławiu. 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

czytelny podpis Studenta 


