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REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA STUDENTÓW 

KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE  

STUDIA I STOPNIA  

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA 

 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Egzamin dyplomowy składają studenci trzeciego roku, programowo 

najwyższego w planowanej sesji egzaminacyjnej (w semestrze 6), kończącym 

naukę na studiach licencjackich realizowanych wg standardów dla kierunku 

ratownictwo medyczne. 

1. Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego licencjata z ratownictwa 

medycznego jest ukończenie studiów (uzyskanie absolutorium) oraz zdanie 

egzaminu dyplomowego. 

2. Etapy egzaminu dyplomowego 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego po zakończeniu szóstego 

semestru studiów jest uzyskanie zaliczeń, co najmniej z oceną dostateczną 

wszystkich efektów uczenia się objętych planem i programem nauczania 

studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne. 

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części polegających na 

przeprowadzeniu egzaminu składającego się: 

a) praktycznej - sprawdzającej umiejętności praktyczne studenta, 

b) teoretycznej - sprawdzającej zasób wiedzy studenta. 

 



 

Egzamin powinien być przeprowadzony w formie umożliwiającej sprawdzenie 

osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności i wiedzy objętych 

programem studiów. 

3. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje 

Dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków: 

a) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów 

wynikających z planu studiów i programu kształcenia obowiązującego dla 

rocznika, z którym student kończy studia, 

b) dostarczyć do dziekanatu: dzienniki/karty zajęć praktycznych oraz 

dziennik praktyk zawodowych z całego okresu studiów,  

c) wywiązanie się studenta ze wszystkich zobowiązań wobec uczelni, a w 

szczególności: - posiadanie wszystkich wpisów w USOS, 

- rozliczenie z biblioteką, 

- uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni. 

4. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zapewnia należytą organizację i przebieg 

egzaminu dyplomowego. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: 

a. powołuje komisje egzaminacyjne, w tym przewodniczącego komisji  

b. ustala harmonogram przebiegu egzaminu. 

5. Do zadań przewodniczącego komisji egzaminacyjnej należy: 

a. zatwierdzenie pytań testowych do części teoretycznej oraz zadań 

egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu oraz czuwanie nad 

prawidłowym przebiegiem egzaminu 

b. rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w czasie egzaminu 

c. ogłoszenie wyników egzaminu.  

6. Do zadań członków komisji egzaminacyjnej należy:  

a. przygotowanie zadań egzaminacyjnych do części praktycznej oraz pytań 

testowych do części teoretycznej, 

b. ocena wykonanych zadań egzaminacyjnych oraz wiedzy i umiejętności 

zdającego 



 

7. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan. Egzamin dyplomowy 

powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia uzyskania 

absolutorium. 

8. Egzamin praktyczny odbywa się przed egzaminem teoretycznym, przy czym 

obydwa egzaminy nie mogą się odbyć tego samego dnia. 

9. Uzyskanie z egzaminu praktycznego oceny niedostatecznej jest 

równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu teoretycznego i uzyskaniem 

końcowej oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego.  

W przypadku: 

- uzyskania oceny niedostatecznej z części praktycznej lub nieprzystąpienia do 

egzaminu Student ma prawo do drugiego terminu egzaminu wyznaczonego 

przez Dziekana. 

- uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego lub nie 

przystąpienie do egzaminu (nieobecność nieusprawiedliwiona) skutkuje to 

brakiem pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego 

- nie przystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych (poświadczonych 

dokumentem zdarzenia losowego) Studentowi przysługuje prawo do egzaminu 

praktycznego, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

10. Uzyskanie oceny niedostatecznej z egzaminu teoretycznego jest 

równoznaczne z uzyskaniem końcowej oceny niedostatecznej z egzaminu 

dyplomowego. 

W przypadku: 

- uzyskania oceny niedostatecznej z części teoretycznej lub nieprzystąpienia do 

egzaminu Student ma prawo do drugiego terminu egzaminu wyznaczonego 

przez Dziekana 

- uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego lub nie 

przystąpienie do egzaminu (nieobecność nieusprawiedliwiona) skutkuje to 

brakiem pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego 



 

- nie przystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych (poświadczonych 

dokumentem zdarzenia losowego) Studentowi przysługuje prawo do egzaminu 

praktycznego, w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

11. Studentowi, który otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu praktycznego i 

ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego, w kolejnym terminie zalicza się 

ocenę z egzaminu praktycznego. 

12. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę z egzaminu 

dyplomowego, która jest średnią arytmetyczną wyrównywaną zgodnie z zasadą: 

1) od 3,00 do 3,24 – ocena dostateczna (3), 

2) od 3,25 do 3,74 – ocena dostateczna plus (3,5), 

3) od 3,75 do 4,24 –ocena dobra (4), 

4) od 4,25 do 4,70 – ocena dobra plus (4,5), 

5) od 4,71 do 5,00 – ocena bardzo dobra (5). 

13. Po egzaminie dyplomowym komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik 

ukończenia studiów wpisywany na dyplomie.  

14. Ostateczny wynik ukończenia studiów stanowi sumę średnich wszystkich 

ocen:  

1) 3/5 średniej wszystkich pozytywnych i negatywnych ocen uzyskanych w 

czasie studiów,  

2) 2/5 oceny egzaminu dyplomowego 

15. Oceny stanowiące składowe sumy wyraża się z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (setne części).  

16. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej 

lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu Dziekan wyznacza 

drugi, ostateczny termin egzaminu.  

17. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 30 dni i 

nie później niż po upływie 90 dni od daty pierwszego egzaminu.  

18. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim 

terminie Dziekan skreśla studenta z listy studentów. 



 

 

§ 2 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

 

19. Komisja egzaminacyjna, wyznaczona przez Dziekana, składa się z 

przewodniczącego komisji i członka, będących nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia ze studentami na kierunku ratownictwo medyczne, posiadających 

kierunkowe wykształcenie zawodowe (magister ratownik medyczny).  

20. Przewodniczący komisji:  

1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,  

2) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,  

3) ogłasza wyniki egzaminu.  

21. Członek komisji ocenia wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób 

wiadomości i umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami 

oceniania.  

22. Miejscem przeprowadzenia egzaminu jest:  

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Akademia Medycznych i 

Społecznych Nauk Stosowanych. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni 

ćwiczeniowej ratownictwa medycznego CDiSM 

23. Egzamin dyplomowy praktyczny jest sprawdzianem przygotowania w 

zakresie umiejętności wykonywania podstawowych i zaawansowanych 

zabiegów ratujących życie i uzasadnienia doboru medycznych czynności 

ratunkowych i leków. 

24. Egzamin praktyczny obejmuje prezentację umiejętności i wiedzy w 

następujących modułach:  

- prowadzenie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w losowo 

wybranym stanie klinicznym, 



 

- prowadzenie medycznych czynności ratunkowych w wybranym losowo stanie 

pourazowym, 

- zabezpieczanie drożności dróg oddechowych różnymi technikami wraz z 

adekwatnym 

stosowaniem tlenoterapii lub wspomagania wentylacji. 

25. Stanowiska dla wszystkich modułów egzaminacyjnych (sprzęt, urządzenia, 

środki medyczne) przygotowują przed egzaminem członkowie Komisji 

26. W trakcie egzaminu studenta obowiązuje ubiór ochronny oraz identyfikator 

27. Student wykonuje zabiegi medyczne, których wykonanie potwierdza 

członek Komisji podpisem na karcie oceny egzaminu praktycznego opatrzonej 

pieczątką wydziału. 

28. Uzyskaną przez studenta liczbę punktów oraz ocenę Komisja 

Egzaminacyjna wpisuje do karty oceny egzaminu praktycznego. 

29. Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera:  

1) protokół egzaminu praktycznego 

2) karta medycznych czynności ratunkowych 

30. Student zdał egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego, jeżeli w 

wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał, co najmniej, ocenę 

dostateczną.  

Skala ocen:  

100 – 90 % maksymalnej liczby punktów – 5,0 

89 – 81 % maksymalnej liczby punktów – 4,5 

80 – 71 % maksymalnej liczby punktów – 4,0 

70 – 61 % maksymalnej liczby punktów – 3,5 

60 – 50 % maksymalnej liczby punktów – 3,0 

Poniżej 50 % maksymalnej liczby punktów – 2,0  

31. Uzyskanie z egzaminu praktycznego oceny niedostatecznej jest 

równoznaczne z niedopuszczeniem do egzaminu teoretycznego i uzyskaniem 

końcowej oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego. 



 

32. Z przebiegu dyplomowego egzaminu praktycznego Komisja sporządza 

protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

33. Wyniki z egzaminu praktycznego Komisja ogłasza w dniu egzaminu. 

 

§ 3 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU TEORETYCZNEGO 

 

34. Studenci na egzamin zgłaszają się z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

35. Teoretyczny egzamin dyplomowy polega na zdaniu egzaminu testowego, 

który składa się ze 100 pytań i obejmuje wiedzę z zagadnień uwzględnionych w 

standardzie kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne. 

36. Egzamin ma charakter testu zamkniętego i trwa 100 minut. 

37. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. 

38. Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzamin, wyznaczana jest przez 

Dziekana i składa się z przewodniczącego oraz od jednego do pięciu członków 

w zależności od ilości sal, na których będzie przeprowadzany egzamin.  

39. Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje ocenę efektów kształcenia w 

zakresie wiedzy, zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku ratownictwo 

medyczne I stopnia.  

40. Pytania testowe są pytaniami jednokrotnego wyboru, z podanymi czterema 

odpowiedziami, przygotowywanymi przez wykładowców poszczególnych 

przedmiotów.  

41. W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy osób trzecich 

oraz innych źródeł jak również opuszczanie sali w czasie trwania egzaminu. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania przez zdającego z 

materiałów wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z 

innymi studentami, czy wykorzystywania urządzeń do komunikacji 



 

elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i innych środków łączności 

student zostaje wykluczony z egzaminu. Do ponownego egzaminu student może 

przystąpić w II terminie, wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. 

42. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego wystawia się ocenę, będącą średnią 

ocen cząstkowych za poszczególne pytania według skali:  

1) niedostateczny (2): 0-59%, 

2) dostateczny (3): 60-69%, 

3) dostateczny plus (3,5): 70-76%, 

4) dobry (4): 77-83%, 

5) dobry plus (4,5): 84-90%, 

6) bardzo dobry (5): 91-100% prawidłowych odpowiedzi.  

43. Student zdał egzamin teoretyczny, a tym samym egzamin końcowy, jeśli 

otrzymał przynajmniej ocenę dostateczną.  

44. Komisja egzaminu teoretycznego po obliczeniu wyników sporządza 

zbiorczy protokół końcowy.  

45. W wypadku zastrzeżeń, co do trybu i warunków przeprowadzenia egzaminu 

lub sposobu oceny studentowi przysługuje prawo odwołania do Dziekana za 

pośrednictwem przewodniczącego danej komisji egzaminacyjnej, złożone w 

terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. 

 

§ 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

46. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni.  

47. Od oceny końcowej ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu 

przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między Studentem a Komisją 

wynikające ze stosowania przepisów regulaminu rozstrzyga Prorektor ds. 

Kształcenia.  



 

48. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie 

znajduje Regulamin studiów. 

 

 

 

 


