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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Studia na kierunku ratownictwo medyczne pierwszego stopnia, stacjonarne kończą się egzaminem 

dyplomowym. 

2. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata ratownictwa medycznego Wydziału Nauk                     

o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zwany dalej 

„Regulaminem” określa zasady przeprowadzenia i organizacji egzaminu dyplomowego. 

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

4. Celem egzaminu dyplomowego jest weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się objętych programem 

studiów niezbędnych do samodzielnego pełnienia funkcji zawodowych. 

5. Egzamin dyplomowy ocenia się zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie (część teoretyczna §4, 

część praktyczna §5-7). 

6. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku końcowego jest pozytywna ocena z każdej części 

egzaminu dyplomowego. 

7. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, nie później jednak niż do 30. 

września danego roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub 

studenta, Dziekan może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego. 

8. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z egzaminu dyplomowego, Dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu, jako ostateczny.  

9. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan może wyrazić zgodę  na 

powtarzanie semestru/roku studiów, wskazując do powtarzania określone przedmioty przewidziane 

programem studiów. 

10. W przypadku nie stawienia się studenta na egzamin dyplomowy (dotyczy każdej z jego części) jest to 

równoznaczne z brakiem zaliczenia i otrzymaniem oceny niedostatecznej z tej części egzaminu. 

 

§ 2 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie przez studenta zaliczeń                

ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów, zdanie 

egzaminów określonych w planie kształcenia oraz uzyskanie obowiązującej liczby punktów ECTS 

2. Student ma obowiązek zapoznać się z regulaminem egzaminu dyplomowego dostępnym na stronie 

WNoZ. 

§ 3 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. 

2. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiada Przewodniczący Komisji 

Egzaminacyjnej powołany przez Dziekana. 

3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: 

• udziela komisji instruktażu dotyczącego przebiegu egzaminu, 

• sporządza plan organizacji egzaminu dyplomowego, 

• koordynuje przygotowanie standaryzowanego testu stanowiącego część teoretyczną oraz 

zadań stanowiących część praktyczną egzaminu, 

• sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

• rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 

• sporządza protokół z przebiegu egzaminu. 

 

 



 

 

3 

 

4. Do obowiązków Komisji Egzaminacyjnej należy: 

• przygotowanie zadań egzaminacyjnych dla części teoretycznej, 

• przygotowanie zadań egzaminacyjnych, stanowisk dla części praktycznej i dokumentacji, 

• prowadzenie dokumentacji egzaminu dyplomowego. 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

§ 4 

1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego licencjackiego obejmuje sprawdzenie wiedzy przy 

pomocy testu wielokrotnego wyboru MCQ (jedna odpowiedź jest prawidłowa). 

2. Test składa się ze 120 pytań zamkniętych zawierających 4 propozycje odpowiedzi                          

z zakresu: 

• procedur ratunkowych – 10 pytań 

• medycznych czynności ratunkowych – 30 pytań 

• medycyny ratunkowej – 30 pytań 

• intensywnej terapii – 10 pytań 

• chirurgii – 15 pytań 

• chorób wewnętrznych – 15 pytań 

• medycyny katastrof – 10 pytań 

3. Dla egzaminu testowego przelicza się punkty na ocenę wg następującej skali: 

• 120 – 113 bardzo dobra 

• 112 – 105 ponad dobra 

• 104 – 96 dobra 

• 95 – 88 dość dobra 

• 87 – 78 dostateczna 

• 77 i poniżej niedostateczna. 

 

4. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje jeden punkt. Zaznaczenie błędnej odpowiedzi 

skutkuje brakiem punktu. Każda poprawiona odpowiedź musi być zaparafowana przez studenta. 

5. Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 

65% pytań. 

6. Warunkiem zdania części teoretycznej egzaminu dyplomowego i przystąpienia do kolejnego jego 

etapu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej. 

7. Na część teoretyczną egzaminu dyplomowego student zgłasza się 15 minut przed jego rozpoczęciem,   

z dowodem osobistym lub legitymacją studencką oraz długopisem. 

8. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się zgodnie z listą studentów przygotowaną przez dziekanat. 

9. Przebieg egzaminu nadzoruje Komisja Egzaminacyjna. Przyjmuje się, że jeden członek komisji 

obserwuje nie więcej niż 15. zdających. Komisja powinna liczyć co najmniej 3 osoby. 

10. W sali egzaminacyjnej, w której odbywa się część teoretyczna egzaminu nie można korzystać              

z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W sytuacji nie dostosowania się do powyższego zakazu 

Przewodniczący Komisji przerywa danej osobie egzamin. Fakt ten odnotowuje w protokole 

egzaminacyjnym; jest to równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

11. Podczas części teoretycznej egzaminu dyplomowego student nie powinien opuszczać sali 

egzaminacyjnej przed zakończeniem egzaminu. Jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność  opuszcza  

salę  wraz  z  członkiem  komisji.  Fakt ten  należy  odnotować  w protokole egzaminacyjnym. 

12. W czasie trwania teoretycznej części egzaminu dyplomowego nie udziela się żadnych 

wyjaśnień dotyczących pytań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 
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13. Wszyscy studenci opuszczają salę po upływie 120 minut po rozpoczęciu testu. 

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

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

§5 

1. Egzamin praktyczny realizowany jest w warunkach symulowanych z użyciem fantomów i sprzętu 

ratowniczego. 

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych sformułowanych w sposób, który 

wymaga od zdających praktycznego zastosowania zdobytych w trakcie studiów umiejętności 

zawodowych i uzasadnienia wybranego postępowania. 

3. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowniach Katedry i Zakładu Ratownictwa Medycznego 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

4. Czas trwania egzaminu ustala komisja. Maksymalny czas trwania egzaminu praktycznego ustala się 

na 1. godzinę. 

5. W czasie egzaminu student pracuje samodzielnie. 

6. Student losuje jedno zadanie spośród zestawu zadań egzaminacyjnych tzw. scenariuszy (scenariusz 

powinien być opatrzony pieczęcią wydziału). 

7. Po zapoznaniu się ze scenariuszem, na które abiturient ma 5 minut, zdający przystępuje do realizacji 

zadania. 

8. Zadaniem jest praktyczne udzielenie medycznych czynności ratunkowych w warunkach 

symulowanych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu pracowni.  

9. Czynności związane realizacją zadania praktycznego mogą odbywać się  z udziałem tzw. pacjentów 

symulowanych/standaryzowanych , którymi mogą być inni studenci bądź członkowie Komisji 

Egzaminacyjnej. 

10. W czasie zdawania egzaminu student nie może opuszczać pracowni. 

11. W czasie trwania egzaminu praktycznego, po wykonaniu zadania Komisja egzaminacyjna zadaje       

3 pytania związane z zadaniem egzaminacyjnym.  

§6 

1. Wykonywanie zadań egzaminacyjnych oceniane jest przez Komisję zgodnie z kryteriami oceniania. 

2. Student ma prawo zapoznania się z kryteriami oceny obowiązującymi na egzaminie dyplomowym 

praktycznym przed rozpoczęciem egzaminu. 

3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać student z egzaminu dyplomowego praktycznego, 

zgodnie z kryteriami, wynosi 30 punktów. 

4. Ocenie zadania egzaminacyjnego podlegają następujące elementy: 

• bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia – 1 punkt 

• ocena chorego wg ABCDE – 4 punkty 

• monitorowanie przyrządowe, dostęp dożylny –2 punkty 

• wywiad ratowniczy – 2 punkty 

• prawidłowa ocena stanu poszkodowanego – 5 punktów 

• prawidłowe postępowanie ratownicze – 10 punktów 

• za każde z trzech zadanych podczas egzaminu praktycznego pytań – po 2 punkty (maksymalnie    

w sumie 6 punktów). 
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5. Przeliczanie punktów uzyskanych z egzaminu dyplomowego praktycznego na ocenę odbywa się wg 

następującej skali: 

• 28 – 30 punktów – bardzo dobry (5,0) 

• 25 - 27 punktów – ponad dobry (4,5) 

• 22 - 24 punktów – dobry (4,0) 

• 19 - 21 punktów – dość dobry (3,5) 

• 16 - 18 punktów – dostateczny (3,0) 

• 16 i poniżej niedostateczna (2,0) 

 

6. Egzamin praktyczny uznaje się za zdany, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego abiturient 

uzyska ocenę co najmniej dostateczną (3,0) . 

§7 

1. Dokumentację egzaminu praktycznego stanowią: 

• protokół egzaminu dyplomowego praktycznego 

• indywidualna karta  egzaminu dyplomowego praktycznego  

2. Przewodniczący komisji sporządza protokół z obrony pracy dyplomowej. 

3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu praktycznego w dniu jego 

przeprowadzenia po podpisaniu protokołu. 

4. Dokumentację egzaminu dyplomowego licencjata przechowuje się w aktach Wydziału Nauk              

o Zdrowiu zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami. 

5. Za przygotowanie dokumentacji egzaminu dyplomowego odpowiada Przewodniczący Komisji 

Egzaminacyjnej. 
 

OSTATECZNY WYNIKÓW STUDIÓW 

§ 8 

1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: 

• średnia arytmetyczna obliczona ze wszystkich ocen z egzaminów - A, 

• ocena egzaminu dyplomowego - C (średnia arytmetyczna egzaminu teoretycznego i 

praktycznego). 

2. Wynik studiów kończących się egzaminem dyplomowym oblicza się według wzoru: 

0,75*A+0,25*C 

3. Ocena ostateczny wyników studiów wg uzyskanych punktów. 

• do 3,24 – dostateczny (3,0 ) 

• od 3,25 do 3,74 – dość dobry (3,5) 

• od 3,75 do 4,24 – dobry (4,0) 

• od 4,25 do 4,60 – ponad dobry (4,5) 

• powyżej 4,61 – bardzo dobry (5,0) 

 

 

 
 

 

 

 

 


