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WZÓR   DOKUMENTACJI  EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

dla kierunku PIELĘGNIARSTWO  

– studia licencjackie 3-letnie, 3,5-letnie  

 

Obejmuje: 

1. REGULAMIN przeprowadzania egzaminu z przygotowania zawodowego licencjata 

pielęgniarstwa (strona 2-6) 

2. PROTOKÓŁ z egzaminu dyplomowego i przyznania tytułu licencjata pielęgniarstwa 

(strona 7-10) 

3. LISTA STUDENTÓW przystępujących do części praktycznej egzaminu 

dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo (strona 11) 

4. PROTOKÓŁ ZBIORCZY z przebiegu egzaminu dyplomowego - część praktyczna 

(strona 12) 

5. CHECK-LISTY (strona 13-…) 
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REGULAMIN 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA 

ZAWODOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA  

NA WYDZIALE NAUK MEDYCZNYCH   

AKADEMII NAUK STOSOWANYCH  IM. PROF. EDWARDA 

LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 
 

§1 
Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy 

teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie określonym charakterystyką 

kwalifikacyjną licencjata pielęgniarstwa, absolwenta Wydziału Nauk Medycznych. 

 

§2 
1. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

- uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich przedmiotów i praktyk 

zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie 

studiów i programie nauczania 

-  złożenie nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu pracy licencjackiej 

-  uzyskanie pozytywnej oceny pracy licencjackiej 

-  uregulowanie wszystkich zobowiązań określonych przez Dziekanat Uczelni. 

3. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana. 

4. Komisja dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego w protokole, zgodnie  

z zatwierdzonym wzorem.  

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

§ 3 
1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych 

w sposób wymagający od studenta zastosowania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz 

uzasadnienia przyjętego rozwiązania problemu zdrowotnego pacjenta. 

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu jest warunkiem dopuszczenia 

do części teoretycznej egzaminu dyplomowego. 

3. Jednoczasowo podczas egzaminu w CSM  przebywa do 24 studentów, 7 członków 

komisji oraz 2 osoby pomocnicze (technicy).  

4. Przerwa pomiędzy kolejnymi egzaminowanymi grupami wynosi 60 minut (dezynfekcja 

stanowisk, wietrzenie pomieszczeń). 

 

 

§ 4 
 Część praktyczną egzaminu przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją”  

w składzie: 

- przewodniczący 

-  egzaminatorzy - osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe. 

 Przewodniczącego i członków komisji powołuje Dziekan w porozumieniu                                    

z Koordynatorem Kształcenia Praktycznego. 

 W skład komisji może wchodzić nauczyciel akademicki lub przedstawiciel zakładu opieki 

zdrowotnej posiadający wykształcenie kierunkowe - pielęgniarka, pielęgniarz. 
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 W pracach komisji może uczestniczyć opiekun roku w charakterze obserwatora.  

 Skład komisji nie może być mniejszy niż 7 osób. 

 W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może powołać zastępcę spośród 

pozostałych członków komisji. 

 

§ 5 
1. Przewodniczący komisji: 

- zatwierdza zestawy zadań praktycznych do rozwiązania przez studenta 

- czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 

- rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu 

- ogłasza wstępne wyniki egzaminu. 

2. Egzaminatorzy: 

- przygotowują zestawy egzaminacyjnych zadań praktycznych 

- oceniają stopień rozwiązania zadań egzaminacyjnych  

- wypełniają protokół egzaminu dyplomowego – część pierwsza praktyczna. 

 

§ 6 

1. Część pierwsza – praktyczna egzaminu dyplomowego przeprowadzona jest w CSM               

i ma charakter egzaminu OSCE. 

2. Identyfikacji studentów biorących udział w egzaminie dyplomowym dokonuje 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub wskazany przez niego członek komisji  

na podstawie dowodu osobistego. 

3. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp i regulaminu CSM. 

4. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór mundurowy zgodny z regulaminem, 

identyfikator oraz maseczka zakrywająca usta i nos.   

5. W czasie części praktycznej egzaminu student nie może samowolnie opuszczać CSM.  

6. Całość egzaminu praktycznego polega na wykonaniu 6 zadań – jednakowych dla 

wszystkich studentów w grupie. Każde zadanie  wykonywane jest przy osobnym 

stanowisku nazwanym dalej „stacją”. Czas przeznaczony na wykonanie zadania w 

każdej stacji wynosi 10 minut.  

7. Kolejność stacji określa komisja.  

8.  Nad przebiegiem zadania, w każdej stacji czuwa jeden członek komisji 

egzaminacyjnej, który ocenia zdającego wg kryteriów ogólnych  na podstawie check-

listy, stanowiącej załącznik do dokumentacji egzaminu z przygotowania zawodowego. 

9. Każda check-lista zawiera co najmniej jeden punkt krytyczny, którego niewykonanie 

lub nieprawidłowe wykonanie przez studenta jest równoznaczne z brakiem zaliczenia 

całego zadania.  

10. Warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu jest 

samodzielne i poprawne wykonanie przez studenta co najmniej 5-ciu zadań zgodnie z 

check-listą i w określonym regulaminem czasie. 

11. Niedopuszczalne jest korzystanie przez studenta przy wykonywaniu zadania 

egzaminacyjnego z pomocy innych osób lub źródeł. 

12. Część pierwsza – praktyczna egzaminu dyplomowego trwa 4,5 godz. Grupa zdających 

nie może być większa niż 24 osoby.   

13. Zadania egzaminacyjne ustalane są przez komisję egzaminacyjną w czasie nie 

dłuższym niż 7 dni przed planowanym czasem przeprowadzenia egzaminu. Zadania 
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egzaminacyjne do dnia egzaminu przechowywane są pod zamknięciem. Dostęp do 

pomieszczenia w którym przechowywane są zadania egzaminacyjne ma kierownik 

komisji egzaminacyjnej. 

14. Student powinien być zapoznany z zadaniami i kryteriami oceniania w dniu egzaminu, 

przed jego rozpoczęciem. 

15. Ocena części praktycznej jest oceną cząstkową. Po jej zakończeniu student otrzymuje 

informacje o pozytywnym lub negatywnym wyniku tej części egzaminu tym samym 

nie otrzymuje oceny wyrażonej w stopniu.  

16. Student nie zdaje części praktycznej egzaminu dyplomowego jeżeli: 

 przynajmniej dwóch zadań nie wykonał poprawnie lub w określonym 

regulaminem czasie 

 popełnił błąd zagrażający zdrowiu lub życiu pacjenta, nie zreflektował 

się i nie poprawił błędu w trakcie wykonywania zadania.  

17. Otrzymanie pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu jest warunkiem 

dopuszczenia do drugiej części egzaminu dyplomowego – teoretycznej.  

18. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządzany jest protokół wg wzoru 

stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu z przygotowania zawodowego. 

 

§ 7 
1. W trakcie części praktycznej egzaminu dyplomowego Student może 

maksymalnie uzyskać 50 punktów zgodnie z kryteriami: 

 Bezpieczeństwo odbiorcy usług oraz własne – od 0 do 10 punktów 

 Poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru – od 0 do 15 punktów 

 Samodzielność podejmowanych decyzji, sprawność i trafność działań – od 0 do 10 

punktów 

 Poprawność komunikowania się i współpracy w zespole terapeutycznym i z odbiorcami 

usług - od 0 do 10 punktów 

 Samoocena własnego działania – od 0 do 5 punktów 

 

2. Student uzyskuje pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego, jeżeli 

uzyskał co najmniej 26 punktów. 

3. Pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego uprawnia Studenta do 

przystąpienia do części teoretycznej egzaminu. 

 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

§8 

 Część teoretyczna egzaminu polega na obronie pracy licencjackiej – przedstawieniu oraz 

omówieniu głównych tez pracy, uzyskanych wyników i rozwiązań praktycznych 

problemów opiekuńczych pacjenta oraz udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania 

egzaminacyjne wykazując się znajomością dyscypliny naukowej związanej z tematem 

pracy i kierunkiem studiów. 

 

§9 
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1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją” w składzie: 

- Przewodniczący 

- 2 egzaminatorów 

 W skład Komisji powinien wchodzić nauczyciel akademicki posiadający wykształcenie 

kierunkowe. 

 Przewodniczącego i członków komisji powołuje Dziekan. 

 Przewodniczący komisji: 

- czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 

- rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu 

- ogłasza wynik egzaminu 

 Egzaminatorzy: 

 - oceniają zasób wiadomości i umiejętności studenta.  

 

§10 
1. W czasie egzaminu ustnego student ma zapewnione warunki do samodzielnego 

rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 

2. Po rozpoczęciu egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z przedstawicielami 

komisji egzaminacyjnej. 

3. W czasie egzaminu ustnego na sali przebywa przewodniczący komisji oraz jej 

członkowie. 

4. Przebywanie w sali egzaminacyjnej innych osób poza wymienionymi w pkt.3 

jest niedopuszczalne. 

5. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny punktowe odpowiedzi studentów na zadania 

egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu teoretycznego. 

6. Zdający nie są informowani o ocenach z części teoretycznej egzaminu, 

przed zakończeniem całości egzaminu.  

 

§ 11 
1. W trakcie części teoretycznej egzaminu dyplomowego Student może maksymalnie 

uzyskać 50 punktów zgodnie z kryteriami: 

 prezentacja pracy dyplomowej – od 0 do 5 punktów, 

 ocena wiedzy studenta –  od 0 do 45 punktów. 

2. Student uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu dyplomowego, jeżeli 

uzyskał w tej części co najmniej 26 punktów. 

 

§ 12 

Po zakończeniu całości egzaminu  Przewodniczący części teoretycznej egzaminu ogłasza jego 

wynik informując osoby zdające o uzyskanej ocenie z egzaminu dyplomowego wyrażonej w 

stopniach, obliczonej według zasad określonych w § 13 oraz informując o ocenie końcowej 

studiów wyliczonej wg zasad określonych w § 14. 

 

§ 13 
1. Przeliczenie punktów na ocenę z egzaminu z przygotowania zawodowego odbywa 

się po zsumowaniu punktów za obie części egzaminu (praktycznego i teoretycznego). 

2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student z egzaminu z przygotowania 

zawodowego wynosi 100 punktów.  

3. Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie z przygotowania zawodowego na stopnie 

odbywa się wg. następującej skali: 
100 – 91 pkt. - bardzo dobry 
90 - 81 pkt. - dobry plus 
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80 – 71 pkt. -  dobry  
70 – 61 pkt. -  dostateczny plus  
60 – 51 pkt. - dostateczny 
50 pkt. i mniej - niedostateczny 
 

Studenci zdali egzamin z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku postępowania 

egzaminacyjnego uzyskali co najmniej ocenę dostateczną.  

 

§ 14 
1. Podstawą obliczenia oceny ogólnej ukończenia studiów licencjackich zgodnie  

z Regulaminem studiów są: 

a – średnia arytmetyczna z  całego okresu studiów 

b - ocena pracy dyplomowej 

c - ocena egzaminu dyplomowego 

2. Wynik oblicza się wg wzoru: X= ½ a + ¼ b + ¼ c 

3. Na dyplomie ukończenia studiów może być wpisany ostateczny wynik studiów, zgodnie z 

poniższą skalą ocen: 

- do 3,24 - dostateczny (3,0) 

- 3,25 – 3,50 - dostateczny plus (3,5) 

- 3,51 - 4,25  - dobry (4,0) 

- 4,26 - 4,50  - dobry plus (4,5) 

-     4,51 - 5,0 - bardzo dobry (5,0) 

 

 

UWAGI  KOŃCOWE 

 

§15 
Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie 

zdali egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym 

z odrębnymi przepisami określonymi w Regulaminie Studiów Akademii Nauk Stosowanych 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.  

 

§16 
Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych 

odrębnymi przepisami.  

 

§ 17 
Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie. 

Kwestie sporne między studentami a komisją wynikające ze stosowania przepisów 

regulaminu rozstrzyga  Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk Stosowanych 

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

 

 

§ 18 
Studenci kończą studia i uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa, jeżeli złożyli egzamin 

z przygotowania zawodowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

 

§ 19 
Regulamin zatwierdzono na Posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk 

Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 
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PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO  I  PRZYZNANIA TYTUŁU 

LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA 

 

 
Pan/-i ………….  imię ojca ……………. data urodzenia ……. miejsce urodzenia ……. 

Nr albumu …………. student/-ka Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk 

Stosowanych  im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  - Pielęgniarstwo pierwszego 

stopnia  studia stacjonarne. 

 

I. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

Przeprowadzonego w dniu …………………. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………………………………………… 

Członek: …………………………………..   Członek: ……………………………………… 

Miejsce egzaminu …………………………………………………………………………….. 

Numer zadania: ………………………………………………………………………………. 

 

Ocena zadań egzaminacyjnych  

Lp. Kryteria oceny 
Skala 

punktowa 

Uzyskana 

liczba punktów 
Uwagi 

I. Bezpieczeństwo odbiorcy usług oraz własne (0-10 pkt.) 

1. 
Chronił odbiorcę usług przed zakażeniami i 

innymi zagrożeniami życia 
0-3   

2. 
Stosował w pracy środki ochrony zdrowia 

własnego 
0-2   

3. 
Udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego 

odbiorcy usług 
0-3   

4. Wykazał się postawą empatii 0-1   

5. Szybko reagował na potrzeby odbiorcy usług  0-1   

II. Poziom wykonania zadania w odniesieniu do wzoru (0-15 pkt.) 

1. 
Wykonał czynności zawodowe według przyjętych 

procedur 
0-10   

2. Udokumentował wykonywane działania 0-2   

3. Przestrzegał etyki ogólnej i zawodowej 0-2   

4. Przestrzegał praw pacjenta 0-1   

III. Samodzielność podejmowanych decyzji, sprawność i trafność działań (0-10 pkt.) 

1. Samodzielnie zorganizował stanowisko pracy 0-2   

2. Samodzielnie opiekował się odbiorcą usług 0-2   
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3. Podejmował działania adekwatne do sytuacji 0-2   

4. 
Wykonał działania sprawnie i w optymalnym 

czasie 
0-2   

5. 
Modyfikował działania adekwatnie do 

zmieniającej się sytuacji zdrowotnej pacjenta 
0-2   

IV. Poprawność komunikowania się i współpracy w zespole terapeutycznym i z odbiorcami usług 

(0-10 pkt.) 

1. 
Dostosował metody i sposoby komunikowania się 

do możliwości odbiorcy 
0-3   

2. 
Ustalił zakres informacji koniecznych do 

przekazania współpracownikom i odbiorcy usług 
0-4   

3. 
Nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole 

terapeutycznym i z odbiorcą usług 
0-3   

V. Samoocena własnego działania (0-5 pkt.)  

1. 
Oceniał krytycznie podejmowane przez siebie 

działania 
0-3   

2. 
Sformułował wnioski do dalszych własnych 

działań 
0-2   

Liczba punktów ogółem (0-50)  

Ocena z egzaminu praktycznego wg skali* 

 

 

UWAGA! Do protokołu dołączono check-listy z przeprowadzonego  egzaminu 

 

Decyzją Komisji Egzaminacyjnej Student/ka  …………………………………….  uzyskał/a 

pozytywną/negatywną** ocenę z praktycznej części egzaminu dyplomowego. 

 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej:     

 

Przewodniczący …………………………………..………… 

Członkowie    …………………………………………….. 

 

* skala ocen 

Liczba  

Punktów Ocena 

0-25 2,0 (niedostateczny) 

26-30 3,0 (dostateczny) 

31-35 3,5 (dostateczny plus) 

36-40 4,0 (dobry) 

41-45 4,5 (dobry plus) 

46-50 5,0 (bardzo dobry) 

 

** właściwe podkreślić; ocena pozytywna oznacza uzyskanie co najmniej 26  punktów 
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II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

Przeprowadzonego w dniu …………………..  przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………………………………………….. 

Promotor: ………………………………………………………………………………………. 

Recenzent: ………………………………………………………………………………………. 

Temat pracy licencjackiej: …………………………………………………………………….. 

 

Część A: Ocena za prezentację pracy 

Kryteria oceny pracy licencjackiej: 
Skala 

ocen 

Przyznana 

punktacja 

Przestawienie założeń pracy 
0-2 

pkt 
 

Używana terminologia i słownictwo 
0-1 

pkt 
 

Logiczność myślenia i argumentacja w trakcie prezentacji 
0-2 

pkt 
 

RAZEM  

Część B: Ocena wiedzy 

L.p. TREŚĆ PYTAŃ 
Skala 

ocen 

Przyznana 

punktacja 

1. 
 0-15 

pkt 
 

2. 
 

 
0-15 

pkt 
 

3. 
 

 
0-15 

pkt 
 

RAZEM   

  

Przyznana punktacja łącznie Część A + Część B 
 

Ocena z egzaminu teoretycznego wg skali* 
 

* skala ocen 

Liczba  

punktów Ocena 

0-25 2,0 (niedostateczny) 

26-30 3,0 (dostateczny) 

31-35 3,5 (dostateczny plus) 

36-40 4,0 (dobry) 

41-45 4,5 (dobry plus) 

46-50 5,0 (bardzo dobry) 
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Decyzją Komisji Egzaminacyjnej Student/ka …………… uzyskał/a pozytywną/negatywną* ocenę z 

teoretycznej części egzaminu dyplomowego oraz ocenę końcową z egzaminu dyplomowego (wyliczoną na 

podstawie pozytywnych wyników części praktycznej  i teoretycznej egzaminu): 

 

Część praktyczna 

(max. 50  punktów) 
Część teoretyczna 

(max.50 punktów) 
ŁĄCZNA SUMA 

PUNKTÓW 

OCENA KOŃCOWA 

Z  EGZAMINU 

DYPLOMOWEGO** 

 

……………punktów 

 

……………punktów 

 

…………….punktów 

 

……………………….. 
 

*właściwe podkreślić; ocena pozytywna oznacza uzyskanie co najmniej 26  punktów 

** wyliczona wg poniższej skali: 
 

100-91 pkt.  -  bardzo dobry 

90-81 pkt  - dobry plus 

80-71 pkt  - dobry 

70-61 pkt  - dostateczny plus 

60-51 pkt  - dostateczny 

50 pkt i mniej      - niedostateczny 

 

Komisja Egzaminacyjna na podstawie 

1. średniej arytmetycznej z całości studiów …… 2. uzyskanej oceny pracy dyplomowej (średnia z ocen 

promotora i recenzenta) …………………………………. 3. oraz oceny końcowej                                                   

z egzaminu dyplomowego……………… uznała, że Pan/Pani ………………………………………... 

UKOŃCZYŁ/A STUDIA z oceną 
1)

……….………………uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa. 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 

Przewodniczący  …………………………………....…………………..................................................... 

Członkowie ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
1)

 Podstawą obliczenia oceny ogólnej ukończenia  studiów licencjackich są: 
a – średnia arytmetyczna z  całego okresu studiów 

b- ocena pracy dyplomowej/licencjackiej 

c-ocena egzaminu dyplomowego 

Wynik oblicza się wg wzoru: X= ½ a + ¼ b + ¼ c = …………………………………………………………………………… 

 

Na dyplomie ukończenia studiów może być wpisany ostateczny wynik studiów, zgodnie z poniższą skalą ocen: 

-  do 3,24 - dostateczny (3,0) 

- 3,25 – 3,50 - dostateczny plus (3,5) 

- 3,51 - 4,25  - dobry (4,0) 

- 4,26 - 4,50  - dobry plus (4,5) 

                     -      4,51 - 5,0 - bardzo dobry (5,0) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ……………………………………… 

 

                                                                                                                                                     Data i podpis studenta
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LISTA STUDENTÓW przystępujących do części praktycznej egzaminu dyplomowego 

na kierunku pielęgniarstwo 

 Nr grupy…………..  

Miejsce egzaminu: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Akademii Nauk Stosowanych                

im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

Data egzaminu:............................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko studenta: 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący ........................................................ 

Członkowie ........................................................ 

   ……………………………............ 

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

   ……………………………………. 

   ……………………………………… 

   …………………………………….. 

   ……………………………………… 
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PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Data egzaminu:............................................................................................................................................. 

Komisja egzaminacyjna w składzie: 

Przewodniczący: ……………………………………………………………………………..……………… 

Członkowie………………………………………………………………………………..…………….……

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

Do egzaminu dopuszczono .................................................. studentów 

przystąpiło .................................................. studentów 

  zdało  ................................................... studentów 

  nie zdało ................................................... studentów 

 

Uwagi o  przebiegu egzaminu (rozpoczęcie egzaminu, przebieg, zakończenie, zakłócenia, przerwy)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Podpisy Komisji: 

Przewodniczący ........................................................ 

Członkowie ........................................................ 

   ……………………………............ 

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

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

                                 …………………………………… 

…………………………………….. 

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



CHECK - LISTY 
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