
Komunikat Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 27.04.2020 r. 

w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania 

egzaminów dyplomowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia, 

uzupełniające 

 

Na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Powiślańskiej Szkoły Wyższej, w związku z ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) oraz komunikatami Rządu, zarządza się 

co następuje: 

 

1. W okresie obowiązywania zarządzenia Rektora nr 1/04/2020 z 24.04.2020 nie przeprowadza 
się otwartych egzaminów dyplomowych 

2. W terminie określonym przez prorektora student składa: 

1) pracę dyplomową przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej jeden 
egzemplarz pracy z oświadczeniem w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej 
promotora. Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym oświadczeniem w postaci 
elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnego oświadczenia 
dołączanego do pracy. 
2) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Rektora nr 1/04/2020 z dnia 24.04.2020 r. 

3. Egzamin dyplomowy jest składany przed komisją powołaną przez Prorektora, w skład której 
wchodzą: przewodniczący – Rektor, Prorektor, bądź inny nauczyciel akademicki wyznaczony 
przez Prorektora oraz co najmniej dwóch członków. 

4. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Prorektor. 

5. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany zdalnie, w formie wideokonferencji za 
pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

• do uczestniczenia w egzaminie dyplomowym niezbędnym jest posiadanie urządzenia 
mobilnego wyposażonego w mikrofon i kamerę; 

• rekomendowana jest przeglądarka internetowa: Chrome, Opera, Mozilla; 
• członkowie komisji oraz student otrzymują zaproszenie na egzamin wysyłane  

w formie wiadomości na pocztę elektroniczną; 
• o wskazanej godzinie członkowie komisji i student logują się poprzez otwarcie linku 

w przesłanej wiadomości; 



• zaleca się, aby student znajdował się w takiej odległości od sprzętu 
komputerowego/urządzenia mobilnego, która zapewnij widoczność jego dłoni; 

• po sprawdzeniu połączenia głosowego i wizualnego wszystkich uczestników, 
przewodniczący rozpoczyna egzamin dyplomowy; 

• pierwszy teoretyczny etap egzaminu polega na rozwiązaniu testu on line na platformie 
moodle. Test trwa 100 minut, student rozwiązuje test samodzielnie, w określonym 
limicie czasowym. Student może zdobyć maksymalnie 100 pkt odpowiadając na 100 
pytań. Warunkiem zaliczenia pierwszego etapu egzaminu jest uzyskanie co najmniej  
71 pkt/100 pkt. Skala ocen zawarta jest w protokole egzaminu załącznik nr 1A. Nad 
przebiegiem egzaminu czuwa Komisja Egzaminacyjna wraz z informatykiem; 

• według regulaminu obron PSW egzamin dyplomowy część teoretyczna i część 
praktyczna nie może być przeprowadzana w tym samym dniu (paragraf 1.3). 

• w dniu następnym o ustalonej godzinie rozpoczyna się część praktyczna polegająca na 
pisemnym sprawdzeniu Studium przypadku. 

• zdający otrzymuje od przewodniczącego Komisji studium przypadku z zakresu 
problemu zdrowotnego pacjenta. Lista zadań stanowi załącznik do dokumentacji 
egzaminacyjnej i obejmuje obszar chirurgii, pediatrii oraz interny. Ta część egzaminu 
trwa 90 minut. Po zakończonej pracy zdający zgłasza ilość stron oraz pokazuje je po 
kolei, tak aby komisja miała możliwość dokonania printscreen. Przewodniczący może 
również poprosić o wstawienie tylko jemu znanych  haseł lub symboli na 
poszczególnych stronach pracy. 

• po tym etapie zdający proszony jest o opuszczenie wirtualnego pokoju na 210 minut  
w celu sprawdzenia pracy przez komisję. Zdający na tym etapie musi uzyskać minimum 
51/100 pkt. Skala ocen stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji obrony. 

• kolejny etap to egzamin ustny związany z napisaną pracą dyplomową. 
• komisja zaprasza zdającego do wirtualnego pokoju, student odpowiada na  2 pytania  

z zakresu pisanej pracy zadane przez recenzenta. 
o po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, przewodniczący prosi 

studenta o opuszczenie wirtualnego pokoju obrony na 5 min; 
o po ponownym dołączeniu studenta do wirtualnego pokoju obrony przewodniczący 

komisji ogłasza wynik egzaminu dyplomowego; 
o w przypadku zerwania połączenia w trakcie obrony, nie będzie możliwe ponowne 

nawiązanie połączenia w ciągu 3 min. obronę przerywa się i przekłada na inny termin 

 

 

 

prof. dr hab. Krystyna Strzała 

 
Rektor 

Powiślańska Szkoła Wyższa 


