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WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  

 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego magisterskiego 

 

1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego magisterskiego gdy: 

1.1. Uzyska zaliczenia i zda egzaminy przewidziane w III i IV semestrze studiów; 

1.2.  Złoży w Dziekanacie:  indeks, kartę egzaminacyjną, kartę obiegową 

(załącznik nr 31 do Rozporządzenia Rektora WUM nr 97/2010), pracę 

magisterską zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej WUM. 

1.3.  Praca magisterska pomyślnie przejdzie procedurę antyplagiatową 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

1.4.Uzyska pozytywną ocenę pracy magisterskiej wystawioną przez recenzenta 

(Załącznik 28 do Rozporządzenia Rektora WUM nr 97/2010 ) 

1.5.  Przygotuje prezentację multimedialną z pracy magisterskiej zgodnie  

z wytycznymi (Załącznik 1). 

 

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący, promotor, recenzent,  

nauczyciel posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. 

 

3. Podczas egzaminu student prezentuje pracę magisterską Komisji w czasie do 10 minut.  

 

4. Każdy z członków komisji zadaje po jednym pytaniu z tematu pracy magisterskiej (4 

pytania) 

 

5. Egzamin dyplomowy obejmuje sprawdzenie wiedzy (domena poznawcza) i 

umiejętności (domena psychomotoryczna) w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego 

5.1.Student odpowiada na dwa wylosowane pytania teoretyczne, (Załącznik 2) 

Egzamin ustny jest standaryzowany oraz ukierunkowany na sprawdzenie wiedzy 



2 
 

na poziomie wyższym niż sama jej znajomość; zgodnie z taksonomią celów 

kształcenia, według B. Blooma, uwzględnia się rozumienie faktów, umiejętność 

analizy, syntezy oraz  rozwiązywania złożonych problemów; 

5.2. Student rozwiązuje zadanie problemowe z zakresu pielęgniarstwa 

specjalistycznego (Załącznik 3). Odpowiedź studenta podlega ocenie zgodnie z 

opracowanymi kryteriami (Załącznik 2 i 3)  

6. Ogólna ocena z egzaminu wystawiana jest w oparciu o: 

 Oceny za udzielone odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji 

 Oceny  za udzielone odpowiedzi na pytania teoretyczne 

 Ocenę za rozwiązanie zadania problemowego (Protokół egzaminu dyplomowego – 

Załącznik 29 do Rozporządzenia Rektora WUM nr 97/2010) 

7. Ocena na dyplomie jest średnią wyliczoną z oceny ze studiów, pracy dyplomowej i 

oceny z egzaminu dyplomowego. 

8. Po zdaniu egzaminu dyplomowego magisterskiego student uzyskuje 20 punktów ECTS
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