
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Wydziału Nauk Medycznych do przeprowadzenia  

egzaminu dyplomowego  

 studia niestacjonarne II stopnia kierunek Pielęgniarstwo 

oraz przyznania tytułu magistra pielęgniarstwa 

 

z dnia………………… roku 

 

Pan/i …………………….., imię ojca …………….., data urodzenia …………………, 

miejsce urodzenia ……………………, student/ka Wydziału Nauk Medycznych Akademii 

Nauk Stosowanych  im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 

Numer albumu:  ………………….                                Rok immatrykulacji: ………… 

Temat pracy dyplomowej: ……………………………………………………………………... 

Przewodniczący Komisji: ……………………………………………………………………… 

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

Recenzent: ……………………………………………………………………………………… 

Zdawał/a egzamin dyplomowy w dniu ………………………., uzyskując następujące wyniki:  

 

I  Prezentacja pracy dyplomowej 

Część 1. Ocena prezentacji pracy dyplomowej (opis ocenianych umiejętności) pkt  (0-4) 

1.  Forma prezentacji (układ i dopasowanie do limitu czasowego) – 5 min  …….. pkt  (0-1) 

2.  Płynność i zrozumiałość wypowiedzi …….. pkt  (0-1) 

3.  Poprawność używanego języka i terminologii …….. pkt  (0-1) 

4.  Umiejętność podejmowania dyskusji i obrony swoich opinii …….. pkt  (0-1) 

Suma punktów I  

 

II Student/ka odpowiadał/a przed Komisją Egzaminacyjną na wylosowane pytania: 

A. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego 

1. ………………………………………………………………………………………… 

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

Liczba punktów  ( 0-6 ) ………….. 

B. Część praktyczna egzaminu dyplomowego 

2. …………………………………………………………………………………………...

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

Liczba punktów  (0-6) …………… 



Suma punktów II (A+B) ………………. 

 

Łączna suma punktów z egzaminu dyplomowego (I+II): …………………… 

Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego (wg poniższej tabeli): ………………………… 

 

Tabela przeliczenia wyników punktowych egzaminu na ocenę: 

Łączna suma punktów (I+II) Ocena  

16-15 bardzo dobry  (5,0) 

14,5 – 13,5 dobry plus (4,5) 

13-12 dobry (4,0) 

11-10 dostateczny plus(3,5) 

9-8,5 dostateczny (3,0) 

8  i mniej niedostateczny (2,0) 

 

A = Średnia ocen uzyskana w okresie studiów  

(średnia arytmetyczna średnich arytmetycznych wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń) 
 

B = Ocena pracy dyplomowej  

(średnia ocen Promotora i Recenzenta) 
 

C = Ocena  egzaminu dyplomowego  

 
 

X = Ostateczny wynik studiów  

(ocena na dyplomie wyliczona według wzoru: X = 0.5*A + 0.25 * B + 0.25 * C 
 

 

Wynik ukończenia studiów (ocena słownie wg poniższej skali) …………………………… 

 

-  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) 

 

Pan/i …………………………………  uzyskał/a tytuł zawodowy:  magistra pielęgniarstwa 

 

Czytelne podpisy Członków Komisji Egzaminacyjnej: 

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

Członek Komisji – Promotor: ……..……………………………………………….. 

Członek Komisji – Recenzent: ……………………………………………………...  

                                                                                      

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

                                                                                       Data i podpis studenta 

 


