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Regulamin dyplomowego egzaminu teoretycznego i obrony pracy magisterskiej 
dla studentów studiów II stopnia kierunku fizjoterapia 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

 
Postanowienia ogólne – dotyczą części A i B 

 
Egzamin odbywa się w dwóch etapach.  

A – pierwszy etap egzaminu – to część teoretyczna – egzamin testowy  

B – drugi etap odbywa się w formie obrony pracy magisterskiej  

 

§ 1 

1. Studia na kierunku fizjoterapia II stopnia (magisterskie) kończą się teoretycznym egzaminem oraz 

obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) (2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27 

lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym), (Warszawa, dnia 28 września 2018 r. Poz. 186, 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.; Uchwała nr 2152 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z dnia 29 kwietnia 2020 r. Regulamin Studiów 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 (Załącznik 

do Uchwały nr 2152). 

2. Celem egzaminu jest ocena stopnia przygotowania studentów do samodzielnego i bezpiecznego 

pełnienia roli zawodowej fizjoterapeuty na poziomie magisterskim.  

3. Przedmiotem oceny są niezbędne efekty do pełnienia funkcji zawodowych fizjoterapeuty:  

a) Wiedza teoretyczna  

b) Umiejętności praktyczne  

c) Postawa zawodowa  
§ 2 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego teoretycznego jak i obrony pracy 

dyplomowej magisterskiej jest uzyskanie absolutorium, czyli co najmniej ocen dostatecznych ze 

wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem oraz uzyskanie zaliczenia ze wszystkich 

przedmiotów objętych planem kształcenia na studiach drugiego stopnia.  

2. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej magisterskiej jest zaliczenie na co najmniej 

ocenę dostateczną egzaminu teoretycznego.  

3. Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku i poziomu studiów. 

4. Uzyskanie dopuszczenia pracy dyplomowej magisterskiej do obrony po przeprowadzeniu 

procedury sprawdzania jej w systemie antyplagiatowym, o którym mowa w Zarządzeniu nr 137/XV 
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R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia „Zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i prac 

dyplomowych przygotowanych przez uczestnika studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich 

przygotowywanych przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora” z późniejszymi zmianami, 

m.: 167/XV R/2019, 219/XV R/2019, 141/XV R/2020.  

          

                                                                                § 3 

1. Studenci składają egzamin dyplomowy po zakończeniu sesji egzaminacyjnej kończącej naukę na 

studiach magisterskich.  

 

A – CZĘŚĆ TEORETYCZNA – EGZAMIN TESTOWY  

 

§ 4 

1. Celem egzaminu teoretycznego jest ocena poziomu wiedzy studentów z zakresu przedmiotów 

określonych w programach nauczania zawartych w standardach nauczania na kierunku Fizjoterapia.  

§ 5 

1. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu zobowiązany jest do dostarczenia Komisji Egzaminacyjnej listy 

studentów, którzy spełnili kryteria przystąpienia do egzaminu teoretycznego (dyplomowego).  

2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu (teoretycznego i obrony pracy magisterskiej) 

zwanego dalej „egzaminem” jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich 

przedmiotów i zajęć praktycznych objętych planem kształcenia.  

§ 6 

1. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna zwana dalej Komisją w składzie:  

▪ Przewodniczący, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg teoretycznego egzaminu 
dyplomowego  

▪  egzaminatorzy egzaminu teoretycznego – w liczbie czterech.  
 

2. Pozytywna ocena z teoretycznego egzaminu dyplomowego jest warunkiem przystąpienia do 

obrony pracy magisterskiej.  

§ 7 

1. Komisję egzaminacyjną egzaminu teoretycznego, w tym przewodniczącego Komisji, powołuje 

Dziekan.  

§ 8 

1. Do zadań przewodniczącego komisji egzaminacyjnej należy:  
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a) udzielenie instruktażu komisji egzaminacyjnej dotyczącego przebiegu egzaminu,  

b) sporządzenie planu organizacji egzaminu dyplomowego,  

c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,  

d) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych podczas egzaminu,  

e) sporządzenie sprawozdania z przebiegu egzaminu.  

2. Do obowiązków egzaminatorów należy:  

a) przygotowanie zadań egzaminacyjnych,  

b) przygotowanie miejsca na potrzeby egzaminu,  

c) ocenianie wykonania zadań egzaminacyjnych oraz zasobu wiadomości i umiejętności zdającego 
posługując się ustalonymi kryteriami oceniania zatwierdzonymi przez Radę Wydziału,  

d) prowadzenie dokumentacji egzaminu dyplomowego.  
 
 
TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO  

 
§ 9 

1. Egzamin teoretyczny składa się ze 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru z przedmiotów 

kierunkowych objętych programem kształcenia na kierunku Fizjoterapia z poniższych dziedzin:  

1. Fizjoterapia w balneologii  

2. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii  

3. Fizjoterapia w reumatologii  

4. Fizjoterapia w neurologii  

5. Fizjoterapia w urologii  

6. Metody specjalne fizjoterapii 

7. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji  

8. Sport osób niepełnosprawnych  

9. Aktywność ruchowa adaptacyjna  
 

§ 10 

1. Czas trwania egzaminu 150 minut .  

§ 11 

1. Egzamin odbywa się w wyznaczonych salach Uczelni.  

§ 12 

1. Studenci na egzamin teoretyczny zgłaszają się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze 

zdjęciem stwierdzającym i tożsamość.  
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§ 13 

1. W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł 

oraz wychodzenie z sali w czasie trwania egzaminu.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję uchybień polegających na korzystaniu z materiałów 

wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowaniu się z innymi osobami, student zostaje 

wykluczony z egzaminu. Do ponownego egzaminu student może przystąpić w II terminie 

wyznaczonym przez Dziekana.  

3. Uzyskanie oceny niedostatecznej w II terminie (poprawkowym) skutkuje koniecznością 

powtarzania roku.  

§ 14 

1. Z przebiegu egzaminu teoretycznego sporządza się protokół zawierający listę obecności oraz ilość 

zdających i wydanych kart egzaminacyjnych.  

§ 15 

1. Zobowiązuje się opiekunów studentów II roku do zapoznania studentów z regulaminem egzaminu 

dyplomowego. Student składa podpis potwierdzający znajomość regulaminu.  

2. Wytyczne dla przebiegu egzaminu teoretycznego dla Komisji Egzaminacyjnej zawarte są  

w załączniku.  

§ 16 

1. Egzamin teoretyczny, uznaje się za zdany, jeśli w wyniku postępowania egzaminacyjnego student 

uzyska ocenę przynajmniej dostateczną (70% max. ilości punktów).  

Określa się następującą skalę ocen:  

▪ 150-142 – punktów -   bardzo dobra (5,0-A) 

▪ 141-133 – punktów -              ponad dobra  (4,5-B) 

▪ 132-124 – punktów -              dobra (4,0-C) 

▪ 123-115 – punktów -              dość dobra (3,5-D) 

▪ 114-105 – punktów -              dostateczna (3,0-E) 

▪ 104 i mniej punktów -            niedostateczna (2,0-F) 
 

§ 17 

1. Student, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych może przystąpić do 

egzaminu w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dziekana WNoZ.  
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2. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego teoretycznego nie może przystąpić do obrony 

pracy magisterskiej.  

3. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego teoretycznego w pierwszym terminie może 

przystąpić do niego w II terminie ustalonym przez Dziekana.  

4. Student, który nie zdał egzaminu dyplomowego teoretycznego poprawkowego – powtarza rok. 

  

§ 18 

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19  wprowadza się możliwość przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego teoretycznego w formie zdalnej – synchronicznej. 

2. Egzamin dyplomowy  teoretyczny w formie zdalnej zostanie przeprowadzany przy użyciu platformy 

internetowej wskazanej przez władze uczelni.  

3. Warunki oceniania egzaminu dyplomowego teoretycznego w formie zdalnej pozostają bez zmian w 

stosunku do formy kontaktowej.   

 

B. OBRONA PRACY MAGISTERSKIEJ  
 

§ 19 

1. Przez pracę dyplomową rozumie się pracę magisterską. 

2. Na kierunku Fizjoterapia, student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w terminie 

ustalonym przez Dziekana. 

3. Wytyczne pisania pracy dyplomowej magisterskiej określa załącznik nr 5.   

4. Egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej powinien posiadać dwie formy: papierową oraz cyfrową 

oraz spełniać poniższe warunki: 

▪  forma papierowa: format A4, dwustronne drukowanie, rozmiar czcionki 10 pt., 

▪ pojedyncza interlinia, czcionka Calibri lub Times New Roman, oprawa - cienki karton  

z wytłoczonym rodzajem pracy ( magisterska), 

▪ forma cyfrowa: nośnik optyczny CD/DVD, format pliku – DOC., DOCX lub PDF i TXT, 

▪ płyta umieszczona w cienkiej papierowej kopercie, której opis stanowi – imię i nazwisko 

autora; rodzaj pracy dyplomowej; tytuł pracy dyplomowej. Te same informacje powinny 

znajdować się na samej płycie napisane markerem przeznaczonym dla płyt CD/DVD. 
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5. Poprawność wykonania egzemplarza archiwalnego pracy dyplomowej pracownik dziekanatu 

sprawdza w obecności studenta go przekazującego. 

6. Do składanej pracy dyplomowej student ma obowiązek dołączyć oświadczenie o samodzielnym 

wykonaniu pracy (załącznik 4). 

7. W razie podejrzenia o popełnienie przez studenta plagiatu Rektor wszczyna postępowanie,  

o którym mowa w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 

8. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w określonym przez dziekana terminie zostaje skreślony 

z listy studentów. 

9. Dziekan na uzasadniony wniosek opiekuna pracy lub studenta może wyrazić zgodę na przesunięcie 

terminu złożenia pracy.  

 

§ 20 

1. Pracę dyplomową magisterską kończącą studia II stopnia, student wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy co najmniej doktora.  

3. Temat pracy może być ustalony na dwa lata przed terminem ukończenia studiów, jednak nie 

później niż na początku ostatniego roku studiów.  

4. Za pracę magisterską może uznana praca powstała w ramach studenckiego koła naukowego.  

5. Temat pracy może być zaproponowany przez studenta.  

6. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent w terminie 14 dni od daty 

otrzymania pracy. (załącznik nr 1, załącznik nr 2).  W przypadku rozbieżności w ocenie pracy, o 

dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego 

recenzenta. 

7. Student ma prawo zapoznać się z recenzją na 2 dni przed obroną pracy magisterskiej  

8. Ocena pracy dotyczy:  

a) zgodności treści pracy z tematem pracy  

b) układu pracy, kompletności tez  

c) merytorycznej oceny pracy  

d) charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł  

e) poprawność języka i techniki pisania 
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EGZAMIN DYPLOMOWY 

§ 21 

1. Przez egzamin dyplomowy rozumie się egzamin dyplomowy oraz obronę pracy magisterskiej.  

2. Obowiązującą formę i zakres egzaminu dyplomowego na podstawie standardów kształcenia 

komisja egzaminacyjna powołana prze Dziekana WNoZ.  

3. Obrona pracy magisterskiej odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Nauk  

o Zdrowiu.  

4. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym może być Dziekan, Prodziekan lub samodzielny 

pracownik naukowy, posiadający co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego  

a. promotor 

b. recenzent.  

5. Obrona pracy magisterskiej powinna odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od 

daty złożenia pracy. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może ustalić inny termin obrony pracy.  

6. Podczas obrony pracy magisterskiej student przedstawia pracę (prezentacja multimedialna) oraz 

odpowiada na trzy pytania zadane przez członków komisji.  

7. Komisja z przebiegu obrony pracy magisterskiej sporządza protokół i wpisuje do niego oceny  

z zadanych pytań i prezentacji pracy (załącznik nr 3).  

8. Wynik jednolitych studiów magisterskich, na których obowiązuje wymóg złożenia pracy 

dyplomowej i studiów II stopnia określa wzór 0,6*A+0,25*B+0,15*C. 

Gdzie: 

a) średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich ocen z egzaminów - A, 
b) ocena pracy dyplomowej - B (średnia arytmetyczna z ocen promotora i recenzenta pracy 

dyplomowej),  
c) ocena egzaminu dyplomowego - C (średnia arytmetyczna z obrony pracy dyplomowej i 

egzaminu teoretycznego i/lub praktycznego). 
 
9. Egzamin dyplomowy uważa się za zdany, w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu jego 

części tj. egzaminu dyplomowego teoretycznego i obrony pracy magisterskiej.  

10. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Dziekan WNoZ wyznacza 

drugi termin egzaminu, jako termin ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż 

przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu.  



 9 

11. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan WNoZ na wniosek 

studenta, może wydać decyzję o powtarzaniu roku lub skreślić z listy studentów.  

 

PRZEBIEG EGZAMINU TEORETYCZNEGO 

WYTYCZNE DLA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ 

1. Student wchodzi na salę jedynie z przyborem do pisania i dokumentem tożsamości.  

2. Sprawdzić obecność.  

3. Wskazać studentowi miejsce umożliwiające samodzielne pisanie.  

4. Wydać po jednej karcie odpowiedzi i jeden test.  

5. Podać instrukcję dla studentów:  

▪ Student musi podpisać się czytelnie na karcie odpowiedzi.  

▪ Odpowiedź prawidłową zaznacza się X.  

▪ Dopuszcza się 5 poprawek, odpowiedź błędną należy zakreślić kółkiem.  

▪ Zabrania się wszelkiego pisania, zaznaczania w książeczce testowej.  

▪ Czas trwania testu 150 min.  

▪ Bezwzględna konieczność samodzielnego pisania testu.  

6. Wyjście studenta z sali podczas egzaminu jest możliwe tylko w pilnych uzasadnionych przypadkach 

w asyście członka Komisji.  

7. Na sali egzaminacyjnej musi znajdować się w jednym czasie przynajmniej 2 członków Komisji.  

8. Po zakończeniu egzaminu student osobiście oddaje swoją kartę odpowiedzi i książeczkę testową.  

9. Sprawdzenie wyników testu odbywa się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu przez Komisję 

Egzaminacyjną.  

10. Wyniki testu sprawdzane są przez dwie osoby z Komisji Egzaminacyjnej.  

11. Na karcie odpowiedzi Komisja Egzaminacyjna wpisuje  liczbę punktów, ocenę oraz podpisuje się. 

12. Wyniki egzaminu teoretycznego przewodniczący Komisji wpisuje do protokołu i przekazuje 

następnego dnia protokół i karty odpowiedzi do właściwego dziekanatu  

13. Przewodniczący Komisji przekazuje informację o wynikach testu studentom w formie 

elektronicznej i papierowej (tablica ogłoszeń) uwzględniając prawo o ochronie danych osobowych (nr 

PESEL).  

14. Student ma prawo wglądu do swojego testu egzaminacyjnego.  

15. Wyniki egzaminu są ostateczne.  
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Zał. nr 1 do regulaminu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego 

 

OCENA  PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ 

 
Temat pracy ........................................................................................................................................ 

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

Kierunek studiów…………………………………………………………………………………………… 

Nr albumu    ........................... 

 Ocena 

Zaangażowanie i wkład pracy studenta                                           (0-3)  

                                                                                max. 3 pkt. 

  Ocena 

1. Temat pracy: odpowiada tematowi określonemu w tytule        (0-3)  

2. Wstęp pracy: zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy i 

wprowadzenie w tematykę                                                        (0-3) 

 

3. Cel pracy: jasno i poprawnie sformułowany                             (0-3)  

4. Dobór i charakterystyka grupy badawczej                                (0-3)  

5. Dobór i wykorzystanie metod oraz narzędzi badawczych        (0-3)  

6. Prezentacja i analiza wyników badań                                        (0-3)      

7.  Dyskusja wyników                                                                   (0-3)      

8. Wnioski: są zgodne z przyjętymi założeniami                          (0-3)                               

9. Streszczenie pracy: odpowiada zawartości pracy, jest jasne i zwięzłe, 

zgodne z przyjętą strukturą                                         (0-3) 

 

 max. 27 pkt.  
 

  Ocena 

1. Dobór wykorzystanej literatury: aktualność, zgodność z tematem pracy, 

uwzględnienie  piśmiennictwa anglojęzycznego               (0-3)                            
 

2. 

Dobór i zakres wykorzystania źródeł danych empirycznych w 

porównaniu analizowanego przypadku z danymi z piśmiennictwa               

(0-3)        

 

 max. 6 pkt.  
 

  Ocena 

1. Język naukowy, poprawny pod względem stylistycznym i 

gramatycznym                                                                                 (0-3)                                                

 

2. Redakcja przypisów i załączników                                                 (0-3)  

3. 
Poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji 

danych                                                                                             (0-3)                                                                                                                               

 

 max . 9 pkt.  
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 Ocena 

Wartość poznawcza i praktyczna pracy, w tym stopień trudności w jej 

realizacji                                                                                         (0-3) 

 

 

 Ocena 

Praca zakwalifikowana do publikacji                                                (0-2)  

 

 

Pracę oceniam na ogólną liczbę ………… pkt. , co stanowi  ocenę :………………………….. 

                                                                                                                                                      (ocena cyfrowa i słowna)  

 

 

Po zapoznaniu się z raportem  Systemu Antyplagiat dopuszczam/nie dopuszczam pracę do 

obrony 
 

Uzasadnienie  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

…………………………………..                               …………………………………… 
                   (data)              (czytelny podpis Promotora pracy)                      

 

 

 

 

 

                                                
  
0 - brak, 1 – poprawna/e, 2 – dobra/e, 3 - bardzo dobra/e  

 

50 - 47 pkt. bardzo dobry (5,0) 

46 – 43 pkt. ponad dobry (4,5) 

42 - 37 pkt. dobry (4,0) 

36 - 28pkt. dość dobry (3,5) 

27 - 17 pkt. dostateczny (3,0) 

16 - 0 pkt. niedostateczny (2,0) 
 
  niepotrzebne skreślić,  
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Zał. nr 2 do regulaminu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego 

 

OCENA  RECENZENTA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ 

 
Temat pracy ........................................................................................................................................ 

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

Kierunek studiów……………………………………………………………………………………………… 

Nr albumu    ........................... 

Imię i nazwisko Promotora pracy………………………………………………………………………… 

                                                                                  Ocena 

1. Temat pracy: odpowiada tematowi określonemu w tytule           (0-3)  

2. Wstęp pracy: zawiera uzasadnienie wyboru tematu pracy i 

wprowadzenie w tematykę                                                           (0-3) 

 

3. Cel pracy: jasno i poprawnie sformułowany                                (0-3)  

4. Dobór i charakterystyka grupy badawczej                                   (0-3)  

5. Dobór i wykorzystanie metod oraz narzędzi badawczych           (0-3)  

6. Prezentacja i analiza wyników badań                                           (0-3)      

7.  Dyskusja wyników                                                                      (0-3)      

8. Wnioski: są zgodne z przyjętymi założeniami                             (0-3)                               

9. Streszczenie pracy: odpowiada zawartości pracy, jest jasne i 

zwięzłe, zgodne z przyjętą strukturą                                            (0-3) 

 

 max. 27 pkt.  
 

  Ocena 

1. Dobór wykorzystanej literatury: aktualność, zgodność z tematem pracy, 

uwzględnienie  piśmiennictwa anglojęzycznego                (0-3)                            
 

2. 

Dobór i zakres wykorzystania źródeł danych empirycznych w 

porównaniu analizowanego przypadku z danymi z piśmiennictwa   

 (0-3)        

 

 max. 6 pkt.  
 

  Ocena 

1. Język naukowy, poprawny pod względem stylistycznym i 

gramatycznym                                                                                 (0-3)                                                

 

2. Redakcja przypisów i załączników                                                 (0-3)  

3. 
Poprawność spisów treści, spisu literatury, graficznej prezentacji 

danych                                                                                             (0-3)                                                                                                                               

 

 max . 9 pkt.  

 

 Ocena 

Wartość poznawcza i praktyczna pracy, w tym stopień trudności w jej 

realizacji                                                                                          (0-3) 

 

 

 



 13 

 Ocena 

Ocena ewentualnej przydatności pracy do publikacji (ambitna i nowatorska 

tematyka, przydatność badań w praktyce)                   (0-2) 

 

 

 

Pracę oceniam na ogólną liczbę ……………… pkt. , co stanowi  ocenę :………………………….. 

                                                                                                                                                      (ocena cyfrowa i słowna)  

 

 

Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie pracy**  

 

UZASADNIENIE (uzupełnić w przypadku wnioskowania) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………………..                                                     …………………………………… 
                   (data)            (czytelny podpis Recenzenta pracy)                      
 

 

 

47 - 44 pkt. bardzo dobry (5,0) 

43 - 39  pkt. ponad dobry (4,5) 

38 - 33 pkt. dobry (4,0) 

34 - 27 pkt. dość dobry (3,5) 

26 - 17 pkt. dostateczny (3,0) 

15 - 0 pkt. niedostateczny (2,0) 
 

* wyróżnienie za pracę może być przyznane tylko wówczas, gdy praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  
0 - brak, 1 – poprawna/e, 2 – dobra/e, 3 - bardzo dobra/e  
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Zał. nr 3 do regulaminu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego 

 

PROTOKÓŁ Z OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ  
                             z dnia……………… r.  

Pan/ Pani ……………………………….. , syn/ córka ………………………………….                                 

urodzony/urodzona dnia ………………….. w(e) ………………………………………. 

student/studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, nr albumu ………………………………         rok 

immatrykulacji ……………przedkłada pracę magisterską pt.: …………………………. 

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

………………………………………………………………………………………. 

 

Ocena promotora:     ………..                             Ocena recenzenta: ………… 

(składowa punktu B)                                                           (składowa punktu B)  

 

Komisja w składzie:  

przewodniczący:         ……………………………………………………………… 

 

członkowie:              ………………………………………………………………. 

          ……………………………………………………………….. 

 

stwierdza, że Magistrant/Magistrantka ukończył/ ukończyła  studia zgodnie z obowiązującym 

standardem kształcenia dla danego kierunku, uzyskując:  

 

   A) średnia ze studiów (z egzaminów)        ……………………                                                

 

   B) ocena pracy magisterskiej: (średnia ocen promotora i recenzenta) …………..                            

                                              

   C) ocena egzaminu magisterskiego: (ocena z obrony pracy 

magisterskiej)        …………………………………………..                                               

 

   WYNIK STUDIÓW [ A/2 + (B+C)/4 ] : ………………………..                                     

 

Komisja uznała : jednogłośnie/ większością głosów; nie uznała że Pan/ 

Pani ……………. obronił/ obroniła pracę magisterską i ukończył/ukończyła  

wyższe studia magisterskie z ostatecznym wynikiem studiów: (ocena na dyplomie) …………. 

oraz uzyskała tytuł zawodowy: magister/ magister fizjoterapii  

 

 

     Podpisy Członków Komisji:                                     Podpis Przewodniczącego Komisji: 
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Zadane pytania na egzaminie magisterskim: Ocena odp.:                                                  

                                                   

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

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

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

           

                                                   

                                                                                                   

 

Ocena egzaminu magisterskiego: (C) ………………………. 

                                                   

 

 

Uwagi specjalne:  

 

 

 

 

 

Zaświadczenie o ukończeniu magisterskich studiów wyższych:  

 

Nr zaświadczenia       …………………………….                             

 

wydane w dniu     ………………………………                               

 

                                           

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

                                                                             podpis magistranta 
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OŚWIADCZENIE  STUDENTA  (Zał. nr 4 do regulaminu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego) 
 

1. Imię i nazwisko studenta/studentki:…................................................................................... ……………... 

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

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

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

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

Oświadczam, że moja praca dyplomowa pod tytułem: 

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

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

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

1. Została przygotowana przeze mnie samodzielnie. 

2. Nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.) oraz dóbr osobistych 

chronionych prawem cywilnym.  

3. Nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/uzyskałam w sposób niedozwolony. 

4. Nie była podstawą nadania dyplomu wyższej Uczelni lub tytułu zawodowego ani mojej, ani innej 

osobie.  

5. Ponadto oświadczam także, że treść pracy przedstawionej przeze mnie na przekazanym nośniku 

elektronicznym, jest identyczna z jej wersją drukowaną.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie w bazie systemu Plagiat.pl mojej pracy 

dyplomowej.  

 

Wrocław, dn. …….………..                                             ……………………………………  

                                                                                                     (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
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                                         Zał. nr 5 do regulaminu pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego 

 

Instrukcja pisania pracy magisterskiej z dziedziny Fizjoterapia 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

 

A. Ogólne zasady pisania pracy 

 

• papier biały formatu A4, druk jednostronny, 

• ustawienia strony: margines górny, dolny i prawy szerokość 2,5cm, margines lewy 3,5 cm, 

• rodzaj czcionki: Times New Roman lub Calibri, 

• wielkość czcionek:     

o tytuły rozdziałów: 18 punktów, 

o tytuły podrozdziałów: 16 punktów, 

o tekst: 12 punktów, 

o tabele, wykresy, ilustracje: 12 punktów lub mniej, po uzgodnieniu z opiekunem pracy, 

• odstępy między wierszami (interlinia): 1,5 wiersza, 

• numerowanie stron: na dole każdej strony (na środku lub z lewej strony – po uzgodnieniu z 

opiekunem), 

• stroną pierwszą jest strona tytułowa, nr strony ukryty, 

• tytuły tabel na górze tabeli z kolejnym numerem, źródło pod tabelą, 

• opisy ilustracji i wykresów na górze lub na dole z kolejnym numerem – po uzgodnieniu z 

opiekunem, 

• każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony, 

• objętość pracy dyplomowej ok. 60 stron. 

 

B. Układ pracy 

 

1. Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej powinna być napisana wg następującego układu 

treści: 

 

Na górze strony: 

(logo uczelni) 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (czcionka 14) 

Wydział Nauk o Zdrowiu (czcionka 14) 

kierunek: Fizjoterapia (czcionka 14) 

 

 

 

Na środku strony: 

imię i nazwisko autora pracy (czcionka 20) 

tytuł pracy (czcionka 22) 

Praca magisterska (czcionka 18) 
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Poniżej po prawej stronie: 

Promotor: (czcionka 18) 

tytuł zawodowy lub stopień naukowy promotora, jego imię i nazwisko (czcionka 18) 

nazwa zakładu w którym przygotowano pracę dyplomową (czcionka 14) 

 

Zatwierdzone w dniu: ……………………… (czcionka 12) 

Podpis promotora (czcionka 12) 

 

Na samym dole: 

 

Wrocław, rok napisania pracy (czcionka 14) 

 

 

2. Poszczególne rozdziały powinny być napisane wg następującego układu treści: 

a. dedykacje (nieobowiązkowo), 

b. spis treści 

c. wstęp 

d. założenia i cel pracy 

e. materiał i metody 

f. wyniki  

g. dyskusja / podsumowanie 

h. wnioski 

i. streszczenie pracy 

j. piśmiennictwo (bibliografia) 

k. aneks (załączniki) 

 

3. Alternatywnie do układu treści opisanego w pkt. 2, po uzgodnieniu z promotorem można 

zastosować następujący układ: 

a. dedykacje (nieobowiązkowo), 

b. spis treści 

c. wstęp 

d. 1 rozdział (teoretyczny, dotyczący podstaw teoretycznych omawianej problematyki),  

e. 2 rozdział (teoretyczny, dotyczący podstaw teoretycznych omawianej problematyki na tle 

placówki w której prowadzone są badania) 

f. 3 rozdział (empiryczny, dotyczący omówienia miejsca prowadzenia badań, metodyki 

badawczej, narzędzi badawczych), 

g. 4 rozdział (empiryczny, dotyczący wyników przeprowadzonego badania, wniosków i 

dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami, zawierający walidację wniosków) 

h. zakończenie 

i. piśmiennictwo (bibliografia) 

j. aneks (załączniki) 
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C. Podział objętości pracy i odwołania do innych dzieł: 

 

1. Wstęp, materiał i metoda powinny zajmować około 1/3 objętości pracy, wyniki 1/3 objętości 

pracy, a pozostałą część omówienie, wnioski i piśmiennictwo. 

2. W pracy pisanej wg układu określonego w pkt. B.3 poszczególne rozdziały powinny zawierać się 

w następujących przedziałach objętościowych: 1 rozdział - 25%, 2 rozdział – 40%, 3 rozdział – 

25%, pozostałe elementy pracy (wstęp, zakończenie, spisy) łącznie – 10% 

3. Wykorzystane w pracy materiały (treść ryciny, tabele, wykresy, fotografie) o ile zostały 

zaczerpnięte z innego źródła niż własne badania powinny być opatrzone przytoczonym źródłem 

pochodzenia, z określeniem pełnego adresu publikacji, z której pochodzi zaczerpnięcie, łącznie z 

numerem strony cytowanego dzieła. 

4. Cytowanie źródeł internetowych jest dopuszczalne w przypadku, gdy ta sama wiedza nie jest 

dostępna z innego, drukowanego dzieła zwartego i w przypadku gdy informacja zawarta w 

cytowanym źródle jest niezbędna dla pracy dyplomowej.  

5. Pozycje piśmiennictwa należy zaopatrzyć kolejnymi numerami według cytowań.   

6. W pracy magisterskiej należy stosować konsekwentnie wyłącznie jeden sposób tworzenia 

przypisów tj. końcowy. 

7. W pracy dyplomowej należy stosować standard cytowania Wydawnictwa Naukowego PWN lub 

PZWL. 

8. Minimalna ilość pozycji piśmiennictwa w pracy magisterskiej wynosi 30, w tym pozycje 

obcojęzyczne. 
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PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Dr n. med. Anna Nowak  
Katedra / Zakład …………………  

Zatwierdzono w dniu …………….…….  

Podpis …………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

Wrocław 2021 
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