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Zasady przygotowania i przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego magisterskiego - 2017 

1. Drodzy Studenci, egzamin dyplomowy magisterski na każdej uczelni przebiega 

w nieco inny sposób. Warto wcześniej odwiedzić stronę internetową Dziekanatu 

i dokładnie dowiedzieć się jak będzie on wyglądał.  

2. Należy odpowiednio przygotować się do egzaminu dyplomowego magisterskiego. Na 

stronie internetowej Dziekanatu znajduje się baza pytań, których można spodziewać 

się podczas egzaminu ustnego.  

3. Im wcześniej to zrobicie, tym więcej będziecie mieli czasu na przygotowanie się do 

egzaminu.  

4. Egzamin dyplomowy magisterski jest doniosłym wydarzeniem w życiu Studenta. 

Obowiązuje strój galowy. Od Studenta oczekuje się zachowania i stylu bycia na 

odpowiednim poziomie. Należy pamiętać o tytułach zwracając się do Członka Komisji. 

5. Baza składa się z pytań otwartych dotyczących:  

 położnictwa  

 ginekologii i opieki ginekologicznej 

 nowoczesnych technik diagnostycznych i intensywnego nadzoru położniczego.  

6. Na wylosowane pytania  student odpowiada przed Komisją Egzaminacyjną.  

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: 

 Przewodniczący – Dziekan lub Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana 

nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora 

habilitowanego,  

 Promotor  pracy, 

 Recenzent pracy, 

 Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu. 

6. Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się w terminie nie przekraczającym trzech 

miesięcy od daty złożenia pracy. 

 

7. Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się w następującym porządku:  

               1. obrona pracy magisterskiej,  

  2. egzamin ustny. 
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Przebieg obrony pracy magisterskiej: 

1. Student przedstawia pracę magisterską w formie zatwierdzonej przez Promotora 

prezentacji PowerPoint (założenia, cele, wyniki i wnioski) w czasie do 10 minut (nie 

więcej niż 10 slajdów, czcionka min. 18 pkt). 

2. Recenzent przedstawia pisemną ocenę pracy. 

3. Student odpowiada na uwagi zawarte w recenzji oraz pytania  członków Komisji.   

4. Po zakończonej prezentacji pracy student przystępuje do części ustnej egzaminu 

dyplomowego magisterskiego.  

 

Przebieg części ustnej egzaminu dyplomowego magisterskiego: 

1. Student losuje po jednym pytaniu z trzech dziedzin teoretycznych oraz jedno 

zagadnienie problemowe. Na egzaminie obowiązują zagadnienia związane 

z kierunkiem studiów. 

2. Student odpowiada na  poszczególne pytania według kolejności, którą sobie wybrał.  

3. Po zakończeniu odpowiedzi Student opuszcza salę, a Komisja  ustala ocenę, którą 

Przewodniczący wpisuje do protokołu i indeksu. 

4. Przewodniczący ogłasza Studentowi wynik egzaminu. 

5. Egzamin dyplomowy magisterski zostaje zaliczony, gdy student uzyska, co najmniej 

ocenę dostateczną. 

 

Studencie nie denerwuj się przed egzaminem.  Pamiętaj, ze Komisja Egzaminacyjna jest 

zawsze pozytywnie nastawiona.   

Powodzenia!  

 

 

 


