
Zarządzenie Rektora

Blbląs kiej Uczelni Huma nistyczno-Ekon o micznej

z dnia 25 czerwca 2021roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu egzaminu OSCE dla studentów

kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Napodstawieart.23ust 1 ustawy zdnia}Olipca2}L&r.Prawoo szkolnictwiev,yższym

i nauce (Dz.U. z202I r. poz. 478 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się regulamin egzalrinu OSCE dla studentów kierunku pielęgniarstwo

I stopnia.

§2

Regulamin stanowi zŃącznik do niniejszego zarządzęnia.

§3

Zatządzenie wchodzi w Ęcie z dnięm podpisania.

Z up. PROREKTOR ds. ROZWOJU UCZELNl

dr Polakowska

) lruł-ę-
_J

prof.



Zńącznik nr 1 do zarządzenia Rektora EUH-E z dnia25.06.202I r,

E lblą ska Uczelnia Hu ma nistyczn o-E ko nom iczna

REGULAMIN EGZAMINU OSCE

DLA STUDENTOW PIELĘGNIARSTWA I STOPNIA

Podstawa prawna

1. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9, Maja 20I2

r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekrlrsko -
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz, U.5.czerwca 20] 2 r. Poz.63l)

2. Rozporzqdzenie ],4inistra ]{auki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie

standarr]ów kształcenia przygotowuiqcego do wykorynvania zawodu lekarza, lekarza

dentysty, ./armaceuty, pielęgniarki, położne.j, diagnosly lahoratoryjnego, .fiz.joterapeuty

i ratownika medycznego (Dz. U. 20l9, poz.1573.)

II\FORMACJE oGoLNE

1. Egzarnin OSCE jest egzaminem standaryzowanym, którego celem jest ocena

wybranych umiejętności praktycznych osiągniętych w procesie kształcenia w zakresie

podstaw opieki pielęgniarskiej .

2. Egzamin pralłyczny OSCE odbywa się w warunkach symulowanych w Centrum

Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

3. Decyzlę o dopuszczeniu studenta do egzaminu OSCE podejmuje Dziekan.

4. Warunkiem przystąpieniado egzarrtinuprzezstudentajest: uzyskanie oceny pozytyvnej

egzaminu teoretycznego z podstaw pielęgniarstwa oraz zaliczenie wszystkich

egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie ksńałcenia,

zaIiczenie praktyk zawodowych, posiadanie wszystkich wpisów w USOS.

5. Termin egzaminu OSCE WznaczaDziękanWNoZ.
6. Dziekan powołuje Koordynatora, Przewodniczącego oraz Członków egzaminu OSCE.



7. Członkowie komisji * nauczyciele akademiccy, posiadający zawodowe, kierunkowe

wyksźałcenie.

8. Członkowie przygotowują zadania egzarninacyjne, składają je do banku zadń.

Oceniają wykonanie zadań oraz poziom osiągniętych efektów. Opracowują jednolite

wymagania, krYeria oraz zasady oceniania studentów.

9. Przewodniczący zatwierdza zadania egzaminacyjne, czuwa nad prawidłowym

przebie gi em e gzamintł or az r o zstr zy ga kwe stie sp ornę

ORGAI{IZACJ 
^ 

I PRZEBIEG EGZAMINU OSCE

1. Studenci ta egzamin zgłaszają się w dniu zgodnie z wylosowaną dńą i godziną

egzaminu. Termin losowania ..vq1znacza Dziekan, nie później niZ 3 dni przed

planowanym terminem egzaminu.

2. Studenci na egzamin zgłaszają się 15 minut przed ..uqrznaczoną godziną egzaminu.

Spóźnienie dyskwalifikuje podej ście do egzaminu.

3. Na egzamin studenci zgłaszają się w ubraniu medycznym zgodnym z regulaminem,

zmiennym obuwiu medycznym otazz dowodem tożsamości. Brak przepisowego stroju

lub obuwia lub dowodu tożsamości uniemożliwia podejście do egzaminu.

4. Kńdy student przystępujący do egzaminu w CDISM obowiązkowo musi posiadać

rękawiczki jednorazowe, jedną parę na kńdę stanowisko.

5. Dłonie bęz biZuterii, obrączek, zegarków i bransoletek. Paznokcie naturalne, krótko

obcięte bez lakieru. Długie włosy zńązane.

6. Na jednej stacji student wykonuje tylko jedno zadanie.

7 . E gzamin składa się z 5 stacji na każdej stacji student wykonuje czynnośó pielęgniarską

metodą niemą.

8. Nawykonaniezadartianakużdej stacjiprzeznaczone jest 10 minut. Po upływie 10 minut

sygnał dzwiękowy kończy zadanie na danej stacji, po sygnale nie ma możliwości

kontynuacj i zadania.

9. Po zakończonym zadaniu student staje w .vqlznaczonym miejscu, czekając na sygnał

dźwiękowy. Po sygnal e należy natychmiast zmienió stację. Nie ma możliwości powrotu

do zadania poprzedniego i dokoń czenia go.

I0. Zadania oceniane, są według arkusza check list opracowane dla każdej stacji. Zakużdą

poprawnie wykonaną czyrrnośó student otrzymuje ,,1 " punkt za niepoprawnie wykonane



zadanię lub po upływie czasuprzęznaczonego zadania,,0" punktów. Niewykonanie lub

wykonanie błędnie czynno ści oznaczonejj ako punkt k rYy czny skutkuj e niezaliczeniem

całego zadania i przerwaniem egzaminu.

11. Do zaliczęniaegzaminu OSCE wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej nakużdej

stacji.

12. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub popełnienia błędu krytycznego

termin egzaminu poprawkowego ustala koordynator kierunku.

t3. Czynrtości wykonane po sygnale dźwiękowe nie będą punktowane.

14. Student opvszcza salę na polecenie egzarcinatora i stosuje się do poleceń osobY

kierującej ruchem.

15. Po zakończonym zadaniu student udaje się na następne stanowisko zgodnie

z Wzlaczonym wcześniej kierunkiem.

16. Student samowolnie nie możę opuścić stacji, jeżeli istnieje koniecznoŚĆ wyjŚcia

studentowi tow arzy szy członęk komisj i.

!7, Podczas egzaminu studenci nie mogą komunikować się między sobą, korzystaĆ

z pomocy osób drugich, materiałów pomocniczychi innych źródęł.

18, Na każdej stacji może przebywaó tylko jeden student zdający egzarrtin i egzaminator

Qeże\i zadanie tego wynaga aktor-pacjent, technik).

19. Podczas trwania egzaminu jest rejestrowany dźwięk i głos, na nagrywanie student

vlyrńapisemną zgodę.

20. W przypadku wątpliwości studentowi przysługuje prawo wglądu do zarejestrowanego

materiału podczas egzaminu w terminie do dwóch dni. Po tym terminie nagrania zostaną

usunięte.

21. Student powinien byó zapoznarly zl<ryertarrti oceniarria przedrozpoczęciem egzaminu.

ż2. Ocenaz egzarninuoscE zostanie podana 24 godziny po zŃończeniu egzaminu.

23. Kńdego studenta przystępującego do egzaminu w CDISM obowiązuje bezwzględne

przestrzegartie regulaminu i przepisów BHP obowiązujących w Centrum symulacji.


