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REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

Kierunek: Zdrowie Publiczne I stopnia 
 
 

§1 

 

1. Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i 

umiejętności w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną (sylwetką) absolwenta. 

2. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej (prezentacji pracy dyplomowej).  

§2 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

a) uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów i praktyk, 

b) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.  

2.  Praca dyplomowa powinna być przygotowana według następujących zasad: 

a) stanowi opis przypadku lub problemu 

b) metodą badawczą może być sondaż diagnostyczny lub studium indywidualnego przypadku lub 

metoda dogmatyczna 

c) prace mogą mieć charakter empiryczny lub teoretyczny 

d) liczba stron obejmująca treść pracy powinna wynosić max 30-40 s. 

e) bibliografia powinna zawierać nie mniej niż 30 pozycji 

f) praca do prezentacji ustnej powinna być przygotowana w formie prezentacji multimedialnej 

i powinna zawierać max 15 slajdów (MS Power Point lub Adobe PDF) oraz powinna być zapisana 

na płycie CD i płyta oraz koperta powinna być opisana nazwiskiem, imieniem i numerem albumu 

studenta 

g) pozostałe wytyczne do przygotowania pracy zawarta jest w Zał 1 do procedury dyplomowania na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 

h) wzór strony tytułowej pracy dyplomowej stanowi załącznik do procedury dyplomowania na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego 

i) Praca dyplomowa jest własnością Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (zwanego dalej 

„Uniwersytetem”) z zachowaniem praw autorskich studentów, określonych w ustawie z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 

ze zm.).  

3. Dla każdej sprawdzanej pracy generowany jest raport podobieństwa w systemie JSA (Jednolity System 

Antyplagiatowy), który zawiera nieuprawnione zapożyczenia. 

4. Promotor dokonuje oceny wyników raportu. Jeśli opinia promotora jest pozytywna praca zostaje 
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zakwalifikowana do egzaminu dyplomowego. 

5. Jeśli opinia promotora jest negatywna (w pracy jest nadmierna liczba zapożyczeń wskazująca na niski 

stopień samodzielności) praca nie jest dopuszczona do egzaminu dyplomowego. Student po konsultacji z 

promotorem musi poprawić pracę dyplomową i ponownie dostarczyć ją do oceny. 

6. Jeśli w wyniku oceny praca zostaje uznana jako plagiat, nie zostaje dopuszczona do egzaminu 

dyplomowego. Rektor wszczyna wobec studenta postępowanie dyscyplinarne. 

7. Oceny pracy dyplomowej, w formie ustalonej w załączniku nr 1 do Regulaminu  dokonuje promotor  

w terminie  7 dni od daty złożenia pracy dyplomowej do Dziekanatu; 

8. Recenzji pracy dyplomowej, w formie ustalonej w załączniku nr 2 do regulaminu, dokonuje recenzent 

wskazany przez promotora w terminie 7 dni od daty złożenia pracy dyplomowej do Dziekanatu; 

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

 

§3 

1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „Komisją" w składzie: 

- przewodniczący, 

- dwóch egzaminatorów, 

- promotor pracy dyplomowej 

- recenzent pracy dyplomowej, 

. 

2. Przewodniczącego i członków Komisji powołuje Dziekan. 

3. W pracach Komisji może uczestniczyć opiekun roku i/lub koordynator ds. egzaminu dyplomowego w 

charakterze obserwatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może powołać swojego zastępcę spośród pozostałych 

członków Komisji. 

§4 

1. Przewodniczący Komisji: 

a) zatwierdza pytania i zadania egzaminacyjne, 

b) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

c) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 

d) ogłasza wynik egzaminu. 

2. Egzaminatorzy: 

a) przygotowują pytania i zadania egzaminacyjne; 

b) oceniają zasób wiadomości oraz umiejętności studenta.  

 

§5 

 

1. W czasie egzaminu na sali przebywa wyłącznie egzaminowany student oraz Komisja  

Egzaminacyjna; 

2. W czasie egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z Przewodniczącym 

i egzaminatorami; 

3. Część teoretyczna egzaminu polega na ocenie wiedzy studenta na podstawie jego odpowiedzi na 

trzy pytania egzaminacyjne, których zakres określa załącznik nr 5 do Regulaminu. 

4. Część teoretyczna egzaminu przebiega według następujących zasad: 

a) po wylosowaniu 3 pytań egzaminacyjnych student ma czas do 5 minut na przygotowanie 

odpowiedzi i może w tym celu sporządzać notatki; 

b) po udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne student oddaje Przewodniczącemu Komisji 

kartki z treścią pytań i sporządzone notatki; 

c) egzaminatorzy oceniają w skali punktowej odpowiedzi na każde z 3 pytań egzaminacyjnych, 



5. Część praktyczna egzaminu na kierunku zdrowie publiczne polega na prezentacji pracy dyplomowej 

6. Część praktyczna egzaminu przebiega według następujących zasad: 

a) student ma 10 minut na przedstawienie pracy dyplomowej; 

b) egzaminatorzy oceniają w skali punktowej zgodnie z zał. 3 do Regulaminu 

 

7. Komisja dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego w protokole, którego wzór stanowi załącznik nr 

3 i nr 4 do Regulaminu.  

8. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego Przewodniczący ogłasza jego wynik informując osoby zdające o 

uzyskanej ocenie końcowej wyrażonej w stopniach, obliczonej według zasad określonych  w zał. 3  

9. W dyplomie ukończenia studiów wpisany jest ostateczny wynik studiów. 

a) dyplom z wynikiem dostatecznym otrzymują absolwenci, którzy uzyskali wynik do 3,50; 

b) dyplom z wynikiem dobrym otrzymują absolwenci, którzy uzyskali wyniki od 3,51 do 4,25; 

c) dyplom z wynikiem bardzo dobrym otrzymują absolwenci, którzy uzyskali wynik od 4,26 i 

powyżej; 

d) dyplom z wynikiem celującym otrzymują absolwenci, którzy: 

 uzyskali średnią ocen z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych z egzaminów i zaliczeń w 

ciągu całego okresu studiów powyżej 4,75, 

 uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny nie niższe niż 4,5, 

 nie powtarzali roku lub semestru z powodu niezadowalających wyników w nauce, 

 nie byli skreśleni z listy studentów, 

 nie byli karani dyscyplinarnie. 

10. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach uczelni według zasad określonych odrębnymi 

przepisami. 

11. Student zdaje egzamin dyplomowy, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał 

ocenę końcową co najmniej dostateczną (3). 

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

13. Kwestie sporne między studentami a Komisją, wynikające ze stosowania i interpretacji przepisów 

niniejszego regulaminu, rozstrzyga Dziekan. 

§6 

1. 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 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

§7 

1. Student kończy uczelnię i uzyskuje tytuł licencjata, jeżeli:  

a) zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w planie studiów,  

b) uzyskał za pracę dyplomową ocenę co najmniej dostateczną (3),  

c) uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę końcową co najmniej dostateczną (3). 

2. Wynik studiów (ocena na dyplomie) wylicza się według zasad określonych w Regulaminie Studiów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

 

§8 

1. W sytuacji zagrożenia epidemicznego możliwe jest przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych. W sytuacji tej zastosowanie ma Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych 



efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie. 

2. Dziekan, na wniosek koordynatora kształcenia kierunku, wybiera technologię informatyczną, w której 

zostanie przeprowadzony egzamin dyplomowy, przy czym wybrana forma musi gwarantować prowadzenie 

rejestracji egzaminu.  

3. W procedurze przeprowadzania egzaminu, poza osobami uprawnionymi do udziału na podstawie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, może być dopuszczona przez Dziekana osoba zapewniająca 

wsparcie techniczne.  

4.  Student przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do:  

 dysponowania urządzeniem obsługujących wybraną technologię informatyczną wyposażonym w 

mikrofon i kamerę z dostępem do Internetu,  

 przygotowania pomieszczenia, w którym będzie zdawał egzamin, tak aby nie przebywała w nim 

żadna inna osoba, nie znajdowały się żadne urządzenia multimedialne z wyjątkiem urządzenia za 

pośrednictwem, którego będzie odbywał się egzamin, 

 przed rozpoczęciem egzaminu ma obowiązek okazania legitymacji studenckiej   

 w trakcie egzaminu student ma obowiązek znajdować się w kadrze kamery i mieć włączone funkcje 

dźwięku i obrazu.  

 W przypadku stwierdzenia braku spełniania warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu 

Komisja Egzaminacyjna może wstrzymać rozpoczęcie egzaminu i zobowiązać studenta do 

dostosowania pomieszczenia do wymagań obowiązujących w tym zakresie.  

5. W przypadku odmowy lub braku możliwości spełniania wymagań w zakresie pomieszczenia egzamin 

dyplomowy nie może być przeprowadzony, Dziekan w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 

Egzaminacyjnej i studentem wyznacza nowy termin.  

6. W przypadku przerwania połączenia w trakcie trwania egzaminu niezależnego od działań studenta lub 

Komisji należy podjąć próbę wznowienia połączenia, przy braku możliwości nawiązania połączenia należy 

powtórzyć egzamin w innym terminie.  

7. W przebiegu egzaminu teoretycznego student dokonuje wyboru pytania za pomocą wyboru numeru z listy 

pytań. 

8. Po zakończeniu egzaminu student ma obowiązek pozostać w łączności z Komisją egzaminacyjną, aż do 

momentu otrzymania informacji o wynikach egzaminu.   

9. Komisja Egzaminacyjna ustala wynik egzaminu w części tajnej bez możliwości obserwacji prac przez 

studenta. 

10. Nagranie z przebiegu egzaminu dyplomowego przechowuje się do czasu zatwierdzenia przez Komisję 

Egzaminacyjną protokołu z przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


