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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej
w Kutnie wprowadza się Regulamin dyplomowania na kierunku Ratownictwo Medyczne,
niestacjonarne, zwany dalej „Regulaminem dyplomowania”.

2.

Regulamin dyplomowania obejmuje opis wymagań stawianych dla egzaminu dyplomowego
oraz zasady opracowywania prac dyplomowych.
§2

1.

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne kończą się egzaminem dyplomowym,
którego formę i zasady określają:
• Statut WSGK w Kutnie,
• Regulamin Studiów WSGK w Kutnie,
• Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym tj. (Dz. U. z 2017 r., poz.
2183 z póżn zm.)
• niniejszy Regulamin dyplomowania

2.

Celem egzaminu dyplomowego jest ocena i potwierdzenie opanowania przez studenta wiedzy
teoretycznej

i umiejętności

praktycznych uzyskanych podczas trzyletnich studiów oraz

założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
określonych w planach studiów oraz sylabusach przedmiotów.
§3
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie tzw.
absolutorium, na które składa się:
• uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, których formę
i zakres określa program kształcenia i plan studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne,
• uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS,
• odbycie obowiązujących zajęć praktycznych i studenckich praktyk zawodowych,
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• pozytywna ocena pracy dyplomowej sporządzonej przez studenta (oceny dokonuje promotor
i recenzent).

2. Student potwierdza znajomość treści Regulaminu składając własnoręczny podpis w załączniku
1.

3. Student

na

VI

semestrze

studiów

zobowiązany

jest

do

zapoznania

się

z Regulaminem zawodowym egzaminu dyplomowego.
4. Egzamin dyplomowy, po spełnieniu przez studenta warunków określonych w pkt. 1, odbywa się
w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
5. Egzamin dyplomowy składa się z trzech części:
• część pierwsza - egzamin teoretyczny,
• cześć druga - egzamin praktyczny,
• część trzecia - obrona pracy dyplomowej (licencjackiej).
6. Warunkiem dopuszczenia do:
a) egzaminu praktycznego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z części teoretycznej
zawodowego egzaminu dyplomowego,
b) obrony pracy licencjackiej jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z części
teoretycznej i praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego.
7. W

przypadku

uzyskania

z

egzaminu

dyplomowego

oceny

niedostatecznej

lub

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu, Dziekan Wydziału wyznacza drugi
termin egzaminu, jako ostateczny.
8. Ocena końcowa ze studiów (stanowi sumę ocen- załącznik 13):
• średniej ocen z przebiegu studiów,
• średniej ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta,
• średniej ocen uzyskanych na egzaminie dyplomowym.
9. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie:
a) Przewodniczący, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg zawodowego egzaminu
dyplomowego.
b) Egzaminatorzy części teoretycznej - w liczbie co najmniej trzech.
c) Egzaminatorzy części praktycznej - po dwie osoby na pracownię specjalistyczną,
w której przeprowadzany jest egzamin.
d) Promotorzy prac licencjackich - na obronach prac licencjackich.
e) Recenzenci prac licencjackich - na obronach prac licencjackich.
10. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej może być Dziekan lub Prodziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu lub osoba powołana przez Dziekana.
11. Członkami Komisji Egzaminacyjnej są pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu.
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12. Do obowiązków przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej należą:
a) udzielenie członkom Komisji Egzaminacyjnej instruktażu odnośnie planowanego przebiegu
zawodowego egzaminu dyplomowego,
b) sporządzenie planu organizacji etapu praktycznego zawodowego egzaminu dyplomowego,
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodowego egzaminu dyplomowego,
d) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych podczas trwania zawodowego egzaminu
dyplomowego,
e) ogłaszanie wyników egzaminu,
f) sporządzenie sprawozdania z przebiegu zawodowego egzaminu dyplomowego.
13. Do obowiązków członków Komisji Egzaminacyjnej należy:
a) przygotowanie zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu,
b) przygotowanie sal na potrzeby egzaminu teoretycznego,
c) przygotowanie pracowni na potrzeby egzaminu praktycznego,
d) współuczestnictwo w ocenie wykonania zadań egzaminacyjnych oraz poziomu wiedzy
i umiejętności praktycznych zdającego,
e) prowadzenie dokumentacji przeprowadzenia zawodowego egzaminu dyplomowego.
II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG CZĘŚCI TEORETYCZNEJ
ZAWODOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
§4
1. Egzamin teoretyczny składa się ze 100 pytań testowych z przedmiotów zawodowych objętych
programem kształcenia, składających się z pytań zamkniętych, obejmujących efekty kształcenia
w zakresie ratownictwa medycznego.
§5
1. Czas trwania części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego ustala się na 100 minut.
2. Egzamin odbywa się w wyznaczonych salach Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.
§6
1. Studenci na część teoretyczną zawodowego

egzaminu dyplomowego zgłaszają się

z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
2. Część teoretyczną zawodowego egzaminu dyplomowego rozpoczyna się od sprawdzenia
obecności studentów przystępujących do egzaminu.
3. W czasie części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego niedopuszczalne jest
korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali
w czasie trwania egzaminu, w wyjątkowych sytuacjach pod nadzorem członka Komisji.
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4. 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 od razu kończy pisanie części teoretycznej zawodowego
egzaminu dyplomowego z oceną niedostateczną.
5. Do ponownego (termin poprawkowy) zawodowego egzaminu dyplomowego student może
przystąpić w późniejszym terminie.
§7
1. Egzamin teoretyczny uznaje się za zdany, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego
student uzyska ocenę co najmniej dostateczną (co najmniej 51 punktów).
2. Ustala się następującą punktację za odpowiedzi:
a) jeden punkt (1 pkt.) – poprawna odpowiedź,
b) zero punktów (0 pkt.) – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi.
3. Na kartach odpowiedzi dopuszczalne jest naniesienie przez studenta poprawek, podpisanych
swoim nazwiskiem.
4. Ustala się następującą skalę ocen:
- 100-91 punktów – bardzo dobry,
- 90-81 punktów – dobry plus,
- 80-71 punktów – dobry,
- 70-61 punktów – dostateczny plus,
- 60-51 punktów – dostateczny,
- 50 punktów i mniej – niedostateczny.
§8
1. Z przebiegu części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego Komisja sporządza
Indywidualny protokół z zawodowego egzaminu dyplomowego-część teoretyczna (załącznik 3).
2. Z przebiegu części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego Komisja sporządza
zbiorczy protokół (załącznik 2).
3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki części teoretycznej zawodowego
egzaminu dyplomowego po podpisaniu protokołu, nie później, niż w dniu jego zakończenia.
§9

5

1. Student, który nie przystąpił do części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego
z przyczyn usprawiedliwionych, może przystąpić do niej w terminie dodatkowym
wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
2. Student,

który

nie

zdał

części

teoretycznej

zawodowego

egzaminu

dyplomowego

w pierwszym terminie może przystąpić do niej w terminie poprawkowym, który jest
ostatecznym terminem części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego.
3. Egzamin poprawkowy części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego powinien
odbyć się nie wcześniej niż miesiąc i nie później niż 3 miesiące od daty pierwszego terminu.
4. W przypadku ponownej negatywnej oceny końcowej z części teoretycznej zawodowego
egzaminu dyplomowego, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu skreśla studenta z listy studentów.
III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ
ZAWODOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
§ 10
1. Część praktyczna zawodowego egzaminu dyplomowego realizowana jest jako sprawdzenie
umiejętności studenta, polegające na wykonaniu zadań objętych programem kształcenia.
2. Część praktyczna zawodowego egzaminu dyplomowego polega na wykonaniu zadań
egzaminacyjnych sformułowanych w sposób, który wymaga od zdających praktycznego
zastosowania zdobytych w trakcie studiów umiejętności zawodowych i uzasadnienia wybranego
postępowania.
§ 11
1. Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni specjalistycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu.
§ 12
1. Po wejściu na salę egzaminacyjną student losuje kartę z zadaniem egzaminacyjnym do
wykonania.
2. W czasie egzaminu student oceniany jest przez Komisję Egzaminacyjną. Czas wykonania
zadania powinien wynosić max. 15 minut.
§ 13
1. Studenci

na część

praktyczną

zawodowego

egzaminu

dyplomowego

zgłaszają

się

z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
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2. Studenci na część praktyczną egzaminu stawiają się w umundurowaniu wymaganym na
kierunku Ratownictwo Medyczne w WSGK w Kutnie.
§ 14
1. Egzamin rozpoczyna się od sprawdzenia obecności studentów przystępujących do egzaminu.
2. Student zdający część praktyczną zawodowego egzaminu dyplomowego zostaje zapoznany
z zadaniami egzaminacyjnymi przez członków Komisji.
3. Po zapoznaniu się z zadaniami zdający przystępuje do ich praktycznej realizacji, za pomocą
sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni.
4. W czasie części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego 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 kończy wykonywanie
zadań z części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego z oceną niedostateczną. Do
ponownego terminu części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego student może
przystąpić w późniejszym terminie.
§ 15
1. Ustala się szczegółową punktację do oceny poszczególnych elementów zadania praktycznego
w trakcie trwania części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego. Student może
uzyskać maksymalnie 30 punktów z następujących zakresów:
- bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego – 6 punktów,
- ocena stanu poszkodowanego – 10 punktów,
- postępowanie ratownicze – 14 punktów.
§ 16
1. Komisja w trakcie trwania części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego wypełnia
indywidualny protokół egzaminu dyplomowego – część praktyczna, na podstawie której
wykazuje popełnione błędy i inne aspekty wpływające na wysokość oceny (załącznik 5).
2. Uzyskane z części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego punkty są przeliczane na
ocenę końcową wg następującej skali:
- 30 – 27 punktów – bardzo dobry,
- 26 - 24 punktów – dobry plus,
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- 23 - 21 punktów –dobry,
- 20 - 18 punktów – dostateczny plus,
- 17 - 16 punktów – dostateczny,
- 15 punktów i mniej – niedostateczny.
§ 17
1. Z przebiegu części praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego sporządzany jest zbiorczy
protokół podpisywany przez Przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej
(załącznik 4).
2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki egzaminu po podpisaniu protokołu,
nie później, niż w dniu jego zakończenia.
3. Decyzja komisji egzaminacyjnej dotycząca oceny z przebiegu egzaminu jest ostateczna.
§ 18
1. Część praktyczną zawodowego egzaminu dyplomowego uznaje się za zdaną, jeżeli
w wyniku postępowania egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną.
§ 19
1. Student, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do części praktycznej
zawodowego egzaminu dyplomowego może przystąpić do niej w terminie dodatkowym, nie
później niż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
2. W

przypadku

niezdania

części

praktycznej

zawodowego

egzaminu

dyplomowego

w ustalonym terminie, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu wyznacza drugi termin egzaminu
jako ostateczny.
3. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej, niż przed upływem jednego miesiąca
i nie później, niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego terminu.
IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ
§ 20
1. Student ma prawo wyboru opiekuna pracy licencjackiej (promotora) spośród nauczycieli
akademickich prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki
Krajowej w Kutnie na kierunku Ratownictwo Medyczne.
2. Temat pracy licencjackiej powinien być przydzielony studentowi na V semestrze studiów.
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3.

Tematy prac licencjackich zatwierdza na posiedzeniu Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu. Student
obowiązany

jest

złożyć

pracę

dyplomową

z

oświadczeniem

promotora

o jej przyjęciu nie później niż do 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.
4. Dziekan, na wniosek promotora lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy
dyplomowej,

nie

więcej

jednak

niż

o

trzy

miesiące

w

stosunku

do terminów określonych w ust. 9, a Rektor na wniosek studenta na czas dłuższy.
5.

W przypadku niezłożenia przez studenta pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie student
zostaje skreślony z listy studentów, § 33 ust.5 stosuje się odpowiednio.

6.

Promotor i recenzent opracowują opinie o pracy zawierające propozycje jej oceny. Obie opinie
są udostępniane studentowi na jego wniosek.
§ 21

1. Recenzenta pracy licencjackiej wyznacza Dziekan, może nim być profesor, doktor habilitowany
lub doktor. Dziekan, za zgodą Rady Wydziału, może upoważnić do recenzowania prac
dyplomowych wykładowców posiadających stopień naukowy magistra.
2. Student nie ma prawa wyboru recenzenta.
3. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy dyplomowej, która mogłaby wpłynąć na
opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan zobowiązany jest do
wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana promotora pracy
w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić
podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach określonych
w ust. 5.
§ 22
1. Przygotowana praca licencjacka powinna:
a) obejmować tematykę ratowniczą,
b) uwzględniać aktualną wiedzę medyczną,
c) stwarzać

możliwości

aplikacyjne

informacji

zawartych

w

pracy

do

praktyki

ratowniczej.
2. Prace licencjackie mogą mieć:
a) charakter poglądowy – prezentacja literatury w zakresie podjętego tematu,
b) praca typu kazuistycznego - studium przypadku (człowiek zdrowy, chory, rodzina),
c) praca o charakterze badawczym.
3.

Zalecenia dotyczące pracy dyplomowej:
a) strona tytułowa zgodna ze wzorem (załącznik 8 niniejszego dokumentu),
b) praca powinna składać się z:
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•

Spis treści,

•

Wstęp - powinien zawierać w szczególności: uzasadnienie podjęcia tematu, cel pracy
oraz układ pracy (charakterystyka rozdziałów),

•

Rozdziały, podrozdziały,
Rozdział 1 - pogrubiony
1.1
1.1.1.
1.1.2.

•

Zakończenie

-

powinno

zawierać

w

szczególności:

podsumowanie,

wnioski

i rozwiązanie zagadnienia w drodze zastosowania opisu, analizy, syntezy i oceny,
• Piśmiennictwo,
• Wykaz załączników,
• Wykaz rycin,
• Wykaz tabel.
c) układ cytowanej literatury - pozycje literatury według cytowania nazwisk autorów (system
Vancouver), wyjustowane do lewej, źródła internetowe: na końcu piśmiennictwa,
d) format arkusza papieru A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej
13 pkt, czcionka niepogrubiona, tekst wyjustowany, druk: jednostronny, wielkość czcionki
tytułów rozdziałów 14 pogrubiona,
e) odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, odstępy pomiędzy wyrazami - jedna spacja,
maksymalna liczba wierszy na stronie 34, dzielenie wyrazów: nie,
f)

marginesy: górny, dolny: 2,5 cm; lewy: 3,5 cm, prawy: 2,5 cm,

g) wszystkie strony pracy ponumerowane automatycznie (numer strony w stopce, wyrównany
do zewnętrznego prawego marginesu, bez numeru na pierwszej – tytułowej stronie),
h) numer i tytuł tabeli: nad tabelą pogrubiony, wyjustowany, opis źródła tabeli pod tabelą
i) obraz ryciny: wyjustowany, numer i tytuł ryciny pod ryciną, opis źródła ryciny pod tytułem,
j) praca licencjacka nie może przekraczać 50 stron maszynopisu,
k) inne wymogi:
•

zakaz umieszczania treści w nagłówkach lub stopkach, poza stosownymi przypisami,

•

nie pozostawiać na końcu wierszy pojedynczych liter, sylab lub spójników,

•

okładka pracy: twarda,

4. Ogólne założenia, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta przy ocenie pracy
licencjackiej to:
a) zgodność tematu z treścią pracy,
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b) jasny i logiczny układ pracy (cel i/lub założenia, poprawność dokonanej analizy literatury,
opis metod badawczych, technik i narzędzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja
badań, sposoby opracowania materiału empirycznego, formułowanie wniosków),
c) czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu,
d) poprawność językowa i estetyka pracy,
e) dobór i sposób wykorzystania źródeł (do 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich 10 lat),
f) sposób wykorzystania pracy.
§ 23
1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie
studiów,
2) złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów,
3) uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS, określonej dla studiów pierwszego stopnia na
kierunku Ratownictwo medyczne w WSGK w Kutnie,
4) uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej,
5) złożenie w Dziekanacie trzech egzemplarzy pracy dyplomowej:
a) 1 egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej – praca musi być zatwierdzona przez
promotora, wydrukowana jednostronnie (czcionka 13 pkt., odstęp – interlinia 1,5
wiersza), oprawiona w sztywną, granatową okładkę,
b) 2 egzemplarze pracy dyplomowej do rejestracji, które dostarcza się promotorowi
i recenzentowi. Prace te mają być wydrukowane jednostronnie i oprawione
w miękką okładkę (bindowanie) ,
c) pracę należy dostarczyć również w wersji elektronicznej (płyta CD

do

jednorazowego zapisu w kopercie wklejona na końcu pracy – egzemplarza
archiwalnego, płyta powinna być opisana, opis powinien zawierać imię i nazwisko
studenta oraz tytuł pracy dyplomowej).
6) złożenie w Dziekanacie:
a)

oświadczenia o prawach autorskich - oświadczenie to powinno być zamieszczone

na ostatniej stronie w każdym egzemplarzu pracy dyplomowej i własnoręcznie podpisane,
b)

oświadczenie autora/autorów pracy, że drukowana praca jest identyczna z

załączoną wersją elektroniczną (oświadczenie to zostaje w teczce studenta)
c)

karty zobowiązań studenta,

d)

5 fotografii o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy,

e)

dowód wpłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów.
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7) Jeśli jedna z ocen pracy dyplomowej jest niedostateczna, o dopuszczeniu studenta
do egzaminu dyplomowego postanawia Dziekan, który zasięga opinii dodatkowego
recenzenta.
§ 24
1. Obrona pracy licencjackiej powinna odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy
od złożenia pracy licencjackiej.
2. Obrona pracy odbywa się publicznie przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
a) Przewodniczący komisji – Dziekan lub Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu lub inny
samodzielny pracownik naukowy powołany przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu,
b) Promotor,
c) Recenzent.
3. Etapy obrony:
a) przedstawienie przez studenta autoreferatu,
b) przedstawienie przez studenta tez pracy,
c) przedstawienie oceny pracy przez promotora,
d) przedstawienie oceny pracy przez recenzenta,
e) pytania członków komisji kierowane do studenta,
f) ocena prezentacji pracy,
g) dyskusja otwarta członków Komisji ze studentem na temat przedstawianej pracy
licencjackiej.
§ 25
1. Do obrony pracy licencjackiej przystępuje student, którego praca została oceniona przez
promotora i recenzenta na co najmniej ocenę dostateczną.
2. Obrona pracy licencjackiej jest zaliczona w przypadku, gdy student otrzymuje co najmniej
ocenę dostateczną.
3. W przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.
§ 26
Z przebiegu obrony pracy licencjackiej sporządzany jest Indywidualny protokół z obrony pracy
licencjackiej podpisywany przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (załącznik 10).
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I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Z przebiegu zawodowego egzaminu dyplomowego sporządzany jest Zbiorczy protokół
z dyplomowania (załącznik 11) oraz Zbiorczy protokół określający wynik studiów (załącznik
13) - podpisywane przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
2. Po ustaleniu ostatecznego wyniku studiów Przewodniczący Komisji sprawdza dokumenty,
kompletność i poprawność zapisów, dopilnowuje złożenia podpisów przez wszystkich
członków komisji, po czym składa podpis własny, kończąc tym proces dyplomowania i proces
studiów (zbiorczy protokół określający wynik studiów- załącznik 13).
3. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni zgodnie z zasadami określonymi
odrębnymi przepisami.
4. Decyzja Komisji Egzaminacyjnej dotycząca oceny z przebiegu zawodowego egzaminu
dyplomowego jest ostateczna.
5. Punktację z egzaminu dyplomowego z części teoretycznej i praktycznej określa załącznik 6.
6. Ostateczny wynik studiów ustalany jest zgodnie z załącznikiem 14.
7. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdaniu
egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych na
podstawie decyzji komisji egzaminu dyplomowego.
8. Ocena ze studiów jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i równa jest
sumie:
1) 0,5 średniej wszystkich ocen z przedmiotów (modułów) uzyskanych w toku studiów,
2) 0,25 oceny z pracy dyplomowej,
3) 0,25 oceny z egzaminu dyplomowego.
9. Wynik studiów jest określany w zależności od oceny ze studiów zgodnie z zasadą:
1) 4,90 i więcej celujący
2) 4,51 do 4,89 bardzo dobry
3) 4,21 do 4,50 dobry plus
4) 3,71 do 4,20 dobry
5) 3,21 do 3,70 dostateczny plus
6) do 3,20
dostateczny
10. Po ukończeniu studiów Uczelnia wydaje absolwentowi:
- dyplom ukończenia studiów, w którym wymienione są forma, poziom, kierunek studiów i
ewentualnie specjalność, oraz podany jest wynik studiów,
- suplement do dyplomu
11. Na wniosek, złożony wraz z pracą dyplomową lub najpóźniej w terminie 30 dni
po egzaminie dyplomowym, Uczelnia oprócz dyplomu oraz suplementu w języku polskim
wydaje:
- odpis dyplomu w jednym z następujących języków: angielskim, francuskim, hiszpańskim,
niemieckim lub rosyjskim,
- odpis suplementu w języku angielskim.
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12. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu jest zobowiązany uregulować wszystkie zobowiązania
wobec Uczelni.
13. Dziekan może wyróżnić absolwenta. Formę wyróżnienia ustala dziekan. Dziekan może również
wystąpić do rektora o wyróżnienie absolwenta. Formę wyróżniania absolwenta przez rektora
ustala rektor.
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Załącznik 1
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia: niestacjonarne
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM DYPLOMOWANIA
W dniu ………… roku zostałam/łem zapoznany z regulaminem
dyplomowania
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………………………..
9. …………………………………………………………………………………………..
10. …………………………………………………………………………………………..
11. …………………………………………………………………………………………..
12. …………………………………………………………………………………………..
13. ……………………………………………………………………………………..........
14. …………………………………………………………………………………………..
15. …………………………………………………………………………………………..
16. …………………………………………………………………………………………..
17. …………………………………………………………………………………………..
18. ……………………………………………………………………………………..........
19. ………………………………………………………………………………………….
20. ………………………………………………………………………….……………….
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Załącznik 2
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia: niestacjonarne
Protokół zbiorczy części teoretycznej egzaminu dyplomowego

przeprowadzonego w dniu...............................
Skład Komisji
Przewodniczący:

.............................................

Członkowie:

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Do egzaminu przystąpiło

.............

studentów

Egzamin zdało

.............

studentów

Egzaminu nie zdało

.............

studentów

Uwagi: ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………................

Podpisy członków komisji

Podpis przewodniczącego komisji

..............................................

…………………………………..

..............................................
..............................................
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Załącznik 3
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne
Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego – część teoretyczna
Pani/Pan ………………………………………………………………………………………...
studentka/student Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie,
zdawał/a
egzamin
dyplomowy
z
części
teoretycznej
w dniu……………………….. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący ……………………………………………………………
Członkowie: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Ogólna liczba punktów: ……………………………………………………

Ocena: ……………..

Podpisy członków komisji

Podpis przewodniczącego komisji

..............................................

…………………………………..

..............................................
..............................................
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Załącznik 4
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne
Protokół zbiorczy części praktycznej egzaminu dyplomowego
przeprowadzonego w dniu….........................................................................

Skład Komisji
Przewodniczący:

…..........................................

Członkowie:

…..........................................
…..........................................
…..........................................
…..........................................
…..........................................
.….........................................

Do egzaminu przystąpiło

…..........

studentów

Egzamin zdało

…..........

studentów

Egzaminu nie zdało

…..........

studentów

Uwagi: ….....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………..

Podpisy członków komisji

Podpis przewodniczącego komisji

..............................................

…………………………………..

..............................................
..............................................
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Załącznik 5
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne
Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego- część praktyczna
Nazwisko i imię studenta......................................................... Nr albumu.................
Data przeprowadzenia egzaminu ...............................
Zadanie Nr .............
Ocena poszczególnych elementów zadania praktycznego
L.P.

ELEMENTY OCENY

Skala punktowa

Uzyskana liczba punktów

Bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego –max. - 6 pkt.
1.

1.

Stosował podczas badania środki ochrony osobistej

0-2

2.

Chronił poszkodowanego przed zagrożeniami zdrowia i życia.

0-2

3.

Szybko reagował na potrzeby poszkodowanego

0-2

Ocena stanu poszkodowanego – max. – 10 pkt..
1.

Zebrał wywiad ratowniczy

0-4

2.

Wykonał badanie poszkodowanego

0-4

3.

Postawił diagnozę ratowniczą

0-2

2.

Postępowanie ratownicze - max. 12 pkt.
1.

Wykonał czynności zawodowe wg przyjętych procedur
i standardów z godnie z rozpoznanym stanem poszkodowanego

2.

Wykonał działania sprawnie i w optymalnym czasie

3.

Modyfikował działania adekwatnie do zmieniającej się
sytuacji zdrowotnej poszkodowanego

3.

Razem

Ocena ogólna z egzaminu praktycznego:

0-4
0-6
0-4

30

.............................................

Podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej: .............................................
Podpisy członków komisji egzaminacyjnej:

..............................................
..............................................
..............................................
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Załącznik 6
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne
Punktacja na egzaminie dyplomowym – część teoretyczna i praktyczna

Egzamin teoretyczny
Ustala się następującą skalę ocen:
• 100-91 punktów (100-91%) – bardzo dobry (5,0)
• 90-81 punktów (90-81%) – dobry plus (4,5)
• 80-71 punktów (80-71%) –dobry (4,0)
• 70 – 61 punktów (70-61%) – dostateczny plus (3,5)
• 60-51 punktów (60-51%) – dostateczny (3,0)
• 50 punktów i poniżej (50% i poniżej) - niedostateczny (2,0)

Egzamin praktyczny
Ustala się następującą skalę ocen:
• 30 – 27 punktów (100-91%) – bardzo dobry (5,0)
• 26 - 24 punktów (100-91%) – dobry plus (4,5)
• 23 - 21 punktów (100-91%) – dobry (4,0)
• 20 – 18 punktów (100-91%) – dostateczny plus (3,5)
• 17 - 16 punktów (100-91%) – dostateczny (3,0)
• 15 punktów i poniżej – niedostateczny (2,0)

20

Załącznik 7

Oświadczenie kierującego pracą:
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem
i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu
o nadanie tytułu zawodowego.

Data ....................................................
............................................
Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora pracy:
Świadom(a) odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Data .................................................
................................................
Podpis autora pracy
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Załącznik 8

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI KRAJOWEJ W KUTNIE
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK : RATOWNICTWO MEDYCZNE

JANINA NOWAK
Nr albumu ………..

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ)

Praca dyplomowa (licencjacka)
wykonana pod
kierunkiem naukowym
prof. dr hab. .........................

KUTNO 2018
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Załącznik 8a

Streszczenie pracy
Krótkie (maksymalnie do 800 znaków) streszczenie pracy

Słowa kluczowe w pracy
Wykaz (maksymalnie do 10) swobodnie wybranych słów
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Załącznik 9
KARTA DYPLOMOWA
WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
KRAJOWEJ W KUTNIE

Studia I stopnia

Nr albumu studenta………………………..

licencjackie
niestacjonarne

Kierunek……………………………………

Wydział Nauk o Zdrowiu

Specjalność………………………………….
Rok akademicki ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko studenta
Temat pracy dyplomowej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zakres pracy dyplomowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

…………………………………………………………..
Promotor pracy dyplomowej (podpis)

………………………………………………………
Promotor pracy
(imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy)

………………………………………………………….
Dziekan Wydziału (podpis)

……………………………………
Data wydania karty
dyplomowej
- podpis promotora

………………………………………………………
Recenzent pracy
(imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy)

…………………………………..
Regulaminowy termin złożenia
pracy dyplomowej

……………………….
Ocena promotora

…………………………
Podpis

………………………………….
Data złożenia pracy
dyplomowej
- potwierdzenie Dziekanatu

……………………….
Ocena recenzenta

…………………………
Podpis
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Załącznik 10
INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ
Z OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ
1. Nazwisko i imię licencjata:
……………………………………...…………….……………………………………………
2. Temat pracy licencjackiej:
……………………………………...…………….……………………………………………
……………………………………...…………….……………………………………………
3. Jednostka w której pracę wykonano:
……………………………………...…………….……………………………………………
……………………………………...…………….……………………………………………
4. Imię i nazwisko oraz stanowisko kierownika pracy:
……………………………………...…………….……………………………………………
……………………………………...…………….……………………………………………
5. Imię i nazwisko oraz stanowisko recenzenta:
……………………………………...…………….……………………………………………
……………………………………...…………….……………………………………………
6. Wynik oceny pracy:
……………………………………...…………….……………………………………………
7. Data obrony:
……………………………………...…………….……………………………………………
8. Przedstawiciel Wydziału:
……………………………………...………………………………………………………….
9. Informacja o przebiegu obrony:
a) przedstawienia licencjata dokonał kierownik pracy,
b) tezy pracy przedstawił licencjat,
c) promotor odczytał własną opinię o pracy,
d) recenzent odczytał własną opinię o pracy,
e) ilość pytań …………………
f) ocena obrony pracy
10. Ostateczna ocena obrony pracy dyplomowej……………………………………………….…
Lp.

Ocena w skali
punktowej

Treść pytania

1. Przedstawienie założeń pracy
2. Używana terminologia i słownictwo
3. Logiczność myślenia i argumentowania w czasie
prezentacji
4. Poprawność odpowiedzi na pytania dodatkowe
Ogólna ocena

Kutno, dn. …………….

Liczba uzyskanych
punktów

0-3
0-3
0-2
0-2
10 pkt.

….……………………………………
Przewodniczący Komisji
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Załącznik 11
…………………………………………
Pieczątka Uczelni/Wydziału

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYZSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne
ZBIORCZY PROTOKÓŁ Z DYPLOMOWANIA
…………………………………………………………………………………………...
nazwisko i imię studenta
…………………………………………………………………………………………...
numer albumu
LICZBA PUNKTÓW
Część praktyczna
Maksymalna/
Minimalna

Uzyskana
przez studenta

30/16

Część teoretyczna
Maksymalna/
Minimalna

100/51

Uzyskana
przez studenta

Ocena przebiegu obrony pracy
dyplomowej (licencjackiej)
Maksymalna/
Minimalna

Uzyskana
przez studenta

10/6

Liczba uzyskanych przez studenta punktów ogółem ……………….. na 140 pkt.

Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego: …………………………..

Kutno ……………………
data

………………………………………
podpis Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
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Załącznik 12
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW Z DYPLOMOWANIA NA OCENY
CZĘŚĆ
TEORETYCZNA

CZĘŚĆ
PRAKTYCZNA

OBRONA PRACY
DYPLOMOWEJ
(LICENCJACKIEJ)

Bardzo dobry

100-91

30-27

10

Dobry plus

90-81

26-24

9

Dobry

80-71

23-21

8

Dostateczny plus

70-61

20-18

7

Dostateczny

60-51

17-16

6

50 i poniżej

15 i poniżej

5

OCENA

Niedostateczny

PRZELICZENIA KOŃCOWE
PUNKTY

OCENA

140-127

Bardzo dobry (5,0)

128-113

Dobry plus (4,5)

114-99

Dobry (4,0)

100-85

Dostateczny plus (3,5)

86-71

Dostateczny (3,0)

70 i poniżej

Niedostateczny (2,0)
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Załącznik 13
WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE

Kutno, dn…………………. r.

Temat pracy :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Wydział : Nauk o Zdrowiu
Studia : NIESTACJONARNE
Numer dyplomu: ...................
PROTOKÓŁ
KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO)
z dnia ……………..r.

Pan/i: ………………..
Urodzony/a dnia : ………………….
kierunek : Ratownictwo medyczne
numer albumu: …………………

imię ojca :………………………
rok immatrykulacji …………....

złożył/a egzamin dyplomowy (licencjacki) przed Komisją Egzaminacyjną w składzie :
Przewodniczący: ……………………
Promotor: …………………………...
Recenzent: …………………………..
Zadane pytania:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Ocena
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Komisja jednogłośnie – większością głosów uznała, że Pan/i złożył/a egzamin dyplomowy (licencjacki)
z wynikiem ...................................................................................................................................
Biorąc pod uwagę :
Wynik egzaminu dyplomowanego ..........................................
1/4 = ...................................
średnią ocen ze studiów ............................................................. 1/2 = ..................................
ocenę pracy dyplomowej .......................................................
1/4 = ..................................
postanowiła nadać tytuł................................................................................................................
Ogólny wynik studiów ( do wpisania na dyplom) .......................................................................
Podpisy członków Komisji

Podpis Przewodniczącego Komisji
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Uzasadnienie podniesienia oceny na dyplomie :

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Kutno, dnia …………………r.

Podpisy
członków Komisji
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Załącznik 14
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU WYZSZAJ SZKOŁY GOSPODARKI KRAJOWEJ
W KUTNIE
kierunek: Ratownictwo Medyczne
studia niestacjonarne

WYNIK STUDIÓW
(zgodnie z Regulaminem studiów WSGK w Kutnie)

* W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą:
Ostateczny wynik studiów
7) 4,90 i więcej celujący
8) 4,51 do 4,89 bardzo dobry
9) 4,21 do 4,50 dobry plus
10) 3,71 do 4,20 dobry
11) 3,21 do 3,70 dostateczny plus
12) do 3,20
dostateczny

Ocena uzyskana ze wzoru
4,90 i więcej
4,51 do 4,89
4,21 do 4,50
3,71 do 4,20
3,21 do 3,70
do 3,20
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