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Załącznik do Uchwały nr 26/2021 
Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

 
 

Kontrola jakości procesu dyplomowania  

na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 

 

 

 

I. PROCEDURA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 

Egzamin dyplomowy jest sposobem weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji 

zdobytych w procesie kształcenia. 

1) Egzamin dyplomowy ma na celu: 

 sprawdzenie wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia, 

 sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności zawodowych i praktycznych w zakresie 

kształcenia zawodowego, 

 określenie stopnia przygotowania absolwenta do samodzielnego wykonywania 

obowiązków zawodowych. 

2) Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem wybranego promotora. 

3) Praca dyplomowa musi być poddana przez promotora analizie w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym, a raport z badania musi być złożony wraz z pracą w dziekanacie. 

4)  Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich składa 

się z następujących etapów:  

 ocena pracy dyplomowej; 

 egzamin praktyczny; 

 końcowy egzamin ustny (obrona pracy dyplomowej). 

Egzamin dyplomowy praktyczny na jednolitych studiach magisterskich na kierunku 

fizjoterapia  

1) Studenci zostają zapoznani z procedurą i regulaminem egzaminu (Zał. 1.1) na początku 8 

semestru (cykl kształcenia 2017-2022 i 2018-2023), natomiast w cyklu kształcenia 2019-2024 

(wg standardu) – na początku 10 semestru studiów, co zostaje potwierdzone w formie pisemnej 

(Zał. 1.2). 

2) Egzamin praktyczny w cyklu kształcenia 2017-2022 i 2018-2023 jest organizowany na 

zakończenie semestru 8 (przed 6-miesięczną praktyką zawodową ciągłą), w cyklu kształcenia 

2019-2024 (wg standardu) – na zakończenie semestru 10. 

3) Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego w cyklu kształcenia 2017-2022 i 2018-

2023) jest: uzyskanie zaliczenia praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów w 

semestrach 1-8.  

4) Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego w cyklu kształcenia 2019-2024 jest:  
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 uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk 

przewidzianych planem studiów,  

 przedłożenie karty obiegowej,  

 złożenie nie później niż dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym pracy 

dyplomowej zaakceptowanej przez promotora, ocenionej co najmniej na ocenę dostateczną. 

5) Brak złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym przez dziekana terminie lub nie 

spełnienie przez pracę kryteriów JSA obowiązującego w uczelni, uniemożliwia studentowi 

przystąpienie do dalszych części egzaminu dyplomowego. 

6) Egzamin praktyczny poprzedza test sprawdzający, obejmujący wiadomości z zakresu 

kierunku studiów; warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej 

liczby możliwych do uzyskania punktów; test organizowany jest na 7 dni przed egzaminem 

praktycznym. Test jest przeprowadzany przez Kierownika Katedry Fizjoterapii. 

7) Egzamin, według harmonogramu zatwierdzonego przez Dziekana WNoZ przeprowadzają 

powołane przez dziekana komisje egzaminacyjne, w skład których wchodzą: przewodniczący 

i 2 członków (egzaminatorów) – są to nauczyciele praktycy, posiadający kierunkowe 

wykształcenie zawodowe.  

8) Egzamin praktyczny odbywa się w wytypowanych przez dziekana placówkach 

medycznych spełniających wymogi klinicznego leczenia fizjoterapeutycznego. Miejsce 

odbywania egzaminu jest losowane przez studenta 7 dni przed terminem egzaminu. W 

losowaniu uczestniczy dziekan, starosta roku i opiekun roku. Z losowania sporządzany jest 

protokół (Zał. 1.3). W przypadku braku możliwości realizacji egzaminu w placówkach 

medycznych (w sytuacji pandemii), egzamin może być przeprowadzony w gabinetach do zajęć 

praktycznych w uczelni. 

9) Zasadą egzaminu jest „próba pracy” (tj. sprawdzanie i ocenianie praktycznych osiągnięć 

studentów polegające na wykonaniu czynności zawodowych na całkowicie wyposażonych 

stanowiskach pracy, bez symulacji). Jeśli to nie jest możliwe, egzamin może odbyć się w warunkach 

symulowanych w uczelni, a rolę symulowanego pacjenta może pełnić student.   

10) W egzaminie praktycznym na kierunku fizjoterapia uczestniczą pacjenci, którzy wyrazili 

pisemną zgodę a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie zgody podpisują rodzice 

lub opiekunowie prawni (Zał. 1.4). 

11) Członkowie komisji (egzaminatorzy) przygotowują zadania egzaminacyjne do części 

praktycznej, oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości i 

umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami oceniania zatwierdzonymi przez 

dziekana i zawartymi we wzorze karty oceny egzaminu praktycznego (Zał. 1.5). 

12) Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zatwierdza zadania egzaminacyjne, czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem egzaminu, rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 

ogłasza wyniki egzaminu, przygotowuje protokół zbiorczy egzaminu (Zał. 1.6). 

13) Wykonanie zadania egzaminu praktycznego na kierunku fizjoterapia polega na 

samodzielnym przeprowadzeniu przez studenta postępowania fizjoterapeutycznego 

uwzględniającego ocenę stanu klinicznego w oparciu o rozpoznanie lekarskie, samodzielnie 

przeprowadzony wywiad z pacjentem lub rodzicem/opiekunem, zaplanowanie postępowania 
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fizjoterapeutycznego, realizację wybranych zabiegów terapeutycznych. Dokumentację pracy 

studenta na egzaminie stanowi arkusz realizacji zadania (Zał. 1.7). 

14) W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin 

egzaminu, jako ostateczny. 

Końcowy egzamin dyplomowy ustny (obrona pracy dyplomowej) na jednolitych studiach 

magisterskich na kierunku fizjoterapia  

 Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu ustnego jest uzyskanie 

pozytywnych opinii opiekuna pracy (promotora) i recenzenta (Zał. 1.16) oraz zaliczenie 

egzaminu praktycznego. 

 Praca dyplomowa musi być poddana przez promotora analizie w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym, a raport z badania antyplagiatowego musi być złożony wraz z pracą 

w dziekanacie. Nie spełnienie przez pracę kryteriów JSA obowiązującego w uczelni, 

uniemożliwia studentowi przystąpienie do dalszych części egzaminu dyplomowego. 

 Praca podlega 2 recenzjom - promotora i recenzenta, którzy oceniają pracę biorąc pod 

uwagę wskazane kryteria oceny (Zał. 1.18). Przyjmuje się, że recenzje prac, których 

promotorem jest pracownik samodzielny, mogą być recenzowane przez pracownika z 

co najmniej stopniem doktora, natomiast prace wykonywane pod opieką pracownika ze 

stopniem doktora muszą być recenzowane przez pracownika samodzielnego. 

 Student ma prawo zapoznać się z recenzjami swojej pracy najpóźniej w dniu egzaminu 

dyplomowego. 

 Wybór recenzentów - promotor pracy dyplomowej proponuje 3 recenzentów, spośród 

których dziekan wybiera jedną osobę dokonującą oceny pracy. 

 Obrona pracy odbywa się przed 3-osobową komisją złożoną z przewodniczącego 

(funkcję tę pełni dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki ze 

stopniem co najmniej doktora), egzaminatora (opiekun pracy) oraz członka komisji 

(recenzent). 

 Wstępnym elementem egzaminu dyplomowego jest 5-minutowa prezentacja przez 

studenta tez pracy w formie ustnej. 

 Przystępując do obrony, student losuje 2 pytania z puli pytań z zakresu przedmiotów 

kierunkowych i otrzymuje 1 pytanie z zakresu pracy przygotowane przez komisję. Na 

przygotowanie się do odpowiedzi przysługuje studentowi 15 min., po czym udziela 

odpowiedzi ustnej. 

 Ocena odpowiedzi jest ustalana przez komisję i przekazywana zdającemu przez 

przewodniczącego w trakcie ogłoszenia wyników egzaminu dyplomowego. 

 Na końcową ocenę, wystawianą na dyplomie ukończenia studiów I stopnia składają się:  

 0,5 średniej oceny ze studiów 

 0,2 oceny z pracy dyplomowej (średniej wartości oceny promotora i recenzenta) 

 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego ustnego 

 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego praktycznego  
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 W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wyrównany do pełnej oceny zgodnie 

z zasadą: 

 3,00 - 3,39 – dostateczny (3,0) 

 3,40 - 3,79 – dostateczny plus (3,5) 

 3,80 - 4,19 – dobry (4,0) 

 4,20 - 4,59 – dobry plus (4,5) 

 4,60 - 5,00 – bardzo dobry (5,0). 

 Dokumentację końcowego egzaminu dyplomowego stanowi protokół indywidualny 

(Zał. 1.17) sporządzany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i podpisany 

przez członków komisji. 

Egzamin dyplomowy praktyczny na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia 

1. Egzamin praktyczny poprzedza test sprawdzający obejmujący wiadomości z zakresu 

kosmetologii; warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej 

liczby możliwych do uzyskania punktów; test organizowany jest w przeddzień lub w dniu 

egzaminu praktycznego. 

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zadania praktycznego z obszaru kosmetologii 

oraz odpowiedzi na pytania komisji dotyczące wykonywanego zabiegu. Dokumentację 

pracy studenta stanowi Arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminu praktycznego 

(Zał. 1.8). 

3. Komisyjne losowanie tematów odbywa się bezpośrednio przed egzaminem praktycznym.  

4. W kryteriach oceny egzaminu uwzględnia się: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

studenta. 

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku 

z egzaminu teoretycznego. 

6. Za organizację egzaminu dyplomowego odpowiada Kierownik Katedry Kosmetologii,              

do którego należy: wybór egzaminatorów, ustalenie harmonogramu przebiegu 

poszczególnych etapów egzaminu. 

7. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez Dziekana, składa się z przewodniczącego 

i co najmniej dwóch członków komisji - egzaminatorów. 

8. W skład komisji wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający kierunkowe wykształcenie 

zawodowe, do komisji mogą być również powoływani przedstawiciele interesariuszy 

zewnętrznych.  

9. Zagadnienia egzaminacyjne na potrzeby egzaminu praktycznego przygotowywane są 

przez członków komisji powołanych przez dziekana. 

10. Zadania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej: 

- zatwierdza zagadnienia egzaminacyjne egzaminu praktycznego, 

- jest instancją rozstrzygającą kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,  

- ogłasza wyniki egzaminu praktycznego. 
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11. Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonują oceny poszczególnych etapów egzaminu 

dyplomowego na podstawie przyjętych wcześniej kryteriów. Dokumentację egzaminu 

stanowi protokół (Zał. 1.9). 

Egzamin dyplomowy praktyczny na studiach I stopnia na kierunku wychowanie 

fizyczne 

1) Egzamin dyplomowy praktyczny jest sprawdzeniem poziomu opanowania umiejętności 

zawodowych, praktycznych w zakresie podstawowym z wychowania fizycznego. Egzamin 

praktyczny składa się z dwóch części:  

 Część pierwsza – przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych z wychowania 

fizycznego z wykorzystaniem oraz przedstawieniem rozwiązań innowacyjnych. 

 Część druga – przeprowadzenie egzaminacyjnej lekcji wychowania fizycznego na 

podstawie złożonego i zaakceptowanego scenariusza zajęć edukacyjnych  

z wychowania fizycznego.  

2) Egzamin praktyczny przeprowadza komisja powołana przez dziekana, składająca się z: 

przewodniczącego i członków komisji - egzaminatorów (co najmniej dwóch nauczycieli 

akademickich posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe).  

3) Przewodniczący komisji: 

 zatwierdza zadania egzaminacyjne do części praktycznej, 

 ustala termin złożenia scenariusza lekcji wychowania fizycznego, 

 odpowiada z prawidłową procedurę oceny opracowanego i przedstawionego 

scenariusza zajęć edukacyjnych, 

 rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 

 ogłasza wyniki egzaminu. 

4) Komisja egzaminacyjna ocenia i zatwierdza od strony formalnej i merytorycznej 

scenariusz zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego, z dołączoną propozycją 

rozwiązania innowacyjnego (Zał.1.10). 

5) Część druga egzaminu praktycznego przeprowadzana w warunkach szkolnych w grupie uczniów, 

a jeśli to nie jest możliwe, egzamin może odbyć się w warunkach symulowanych w obiektach 

sportowych OSW, a rolę uczniów pełni w takim przypadku grupa studentów.  Lekcja jest 

oceniana przez co najmniej jednego w egzaminatorów powołanych do komisji. Egzaminator 

ocenia zasób wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych studenta zdającego 

egzamin praktyczny, posługując się ustalonymi kryteriami oceniania (Zał.1.11).  

6) Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera: 

 Strona tytułowa Projektu Edukacyjnego Scenariusza Lekcji Wychowania Fizycznego 

z innowacją metodyczną (Zał. 1.12). 

 Zatwierdzony scenariusz lekcji egzaminacyjnej z wychowania fizycznego z 

propozycją rozwiązania innowacyjnego (Zał. 1.13). 

 Arkusz oceny scenariusza lekcji egzaminacyjnej (Zał. 1.14). 

 Arkusz oceny egzaminu praktycznego (Zał. 1.15). 

 Zbiorczy protokół komisji z przebiegu egzaminu praktycznego.  
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7) Student zdał egzamin praktyczny, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał co 

najmniej ocenę dostateczną z każdej części egzaminu dyplomowego praktycznego.  

8) W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego 

nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin 

jako ostateczny.  

9) Student, który nie uzyska pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego, nie zalicza przedmiotu 

praca dyplomowa (powtarza przedmiot) i jednocześnie nie jest dopuszczony do obrony pracy 

dyplomowej w danym roku akademickim. 

Końcowy egzamin dyplomowy ustny (obrona pracy dyplomowej) na kierunku 

kosmetologia i wychowanie fizyczne – studia I stopnia 

1. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu ustnego jest uzyskanie pozytywnych 

opinii opiekuna pracy (promotora) i recenzenta (Zał. 5.16) oraz zaliczenie egzaminu 

praktycznego. 

2. Praca dyplomowa musi być poddana przez promotora analizie w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym, a raport z badania antyplagiatowego musi być złożony wraz z pracą w 

dziekanacie. Nie spełnienie przez pracę kryteriów JSA obowiązującego w uczelni, 

uniemożliwia studentowi przystąpienie do dalszych części egzaminu dyplomowego. 

3. Praca podlega 2 recenzjom - promotora i recenzenta, którzy oceniają pracę biorąc pod 

uwagę wskazane kryteria oceny (Zał. 5.18).  

4. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami swojej pracy najpóźniej w dniu egzaminu 

dyplomowego. 

5. Wybór recenzentów - promotor pracy dyplomowej proponuje 3 recenzentów, spośród 

których dziekan wybiera jedną osobę dokonującą oceny pracy. 

6. Obrona pracy odbywa się przed 3-osobową komisją złożoną z przewodniczącego 

(funkcję tę pełni dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki ze stopniem 

co najmniej doktora), egzaminatora (opiekun pracy) oraz członka komisji (recenzent). 

7. Wstępnym elementem egzaminu dyplomowego jest 5-minutowa prezentacja przez 

studenta tez pracy – w formie ustnej. 

8. Przystępując do obrony, student otrzymuje zestaw 3 pytań przygotowanych przez 

komisję. Na przygotowanie się do odpowiedzi przysługuje studentowi 15 min., po czym 

udziela odpowiedzi ustnej. 

9. Ocena odpowiedzi jest ustalana przez komisję i przekazywana zdającemu przez 

przewodniczącego w trakcie ogłoszenia wyników egzaminu dyplomowego. 

10. Na końcową ocenę, wystawianą na dyplomie ukończenia studiów I stopnia składają się:  

 0,5 średniej oceny ze studiów 

 0,2 oceny z pracy dyplomowej (średniej wartości oceny promotora i recenzenta) 

 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego ustnego 

 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego praktycznego  
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11. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wyrównany do pełnej oceny zgodnie 

z zasadą: 

 3,00 - 3,39 – dostateczny (3,0) 

 3,40 - 3,79 – dostateczny plus (3,5) 

 3,80 - 4,19 – dobry (4,0) 

 4,20 - 4,59 – dobry plus (4,5) 

 4,60 - 5,00 – bardzo dobry (5,0). 

12. Dokumentację końcowego egzaminu dyplomowego stanowi protokół indywidualny 

(Zał. 5.17) sporządzany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i podpisany 

przez członków komisji. 

Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia na kierunkach fizjoterapia, kosmetologia, 

wychowanie fizyczne 

1) Składowe egzaminu dyplomowego: 

 ocena pracy dyplomowej; 

 końcowy egzamin ustny (obrona pracy dyplomowej). 

2) Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem wybranego promotora. 

3) Praca dyplomowa musi być poddana przez promotora analizie w Jednolitym Systemie 

Antyplagiatowym, a raport z badania antyplagiatowego musi być złożony wraz z pracą w 

dziekanacie. 

4) Praca dyplomowa po zaakceptowaniu jej przez opiekuna (podpisane oświadczenie na 

ostatniej stronie pracy) powinna być złożona w dziekanacie w terminie 2 tygodni przed 

planowanym egzaminem.  

5) Brak złożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym przez dziekana terminie, nie spełnienie 

przez pracę kryteriów JSA obowiązującego w uczelni, uniemożliwia studentowi 

przystąpienie do dalszych części egzaminu dyplomowego. 

6) Praca podlega 2 recenzjom - promotora i recenzenta, którzy oceniają pracę biorąc pod 

uwagę wskazane kryteria oceny (Zał. 5.18). Przyjmuje się, że recenzje prac, których 

promotorem jest pracownik samodzielny, mogą być recenzowane przez pracownika z co 

najmniej stopniem doktora, natomiast prace wykonywane pod opieką pracownika ze 

stopniem doktora muszą być recenzowane przez pracownika samodzielnego. 

7) Student ma prawo zapoznać się z recenzjami swojej pracy najpóźniej w dniu egzaminu 

dyplomowego. 

8) Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego (obrony pracy dyplomowej) jest 

uzyskanie pozytywnych opinii promotora i recenzenta. 

9) Obrona pracy odbywa się przed 3-osobową komisją złożoną z przewodniczącego (funkcję 

tę pełni dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki ze stopniem co 

najmniej doktora), egzaminatora (opiekun pracy) oraz członka komisji (recenzent). 

10) Wstępnym elementem egzaminu dyplomowego jest 5-minutowa prezentacja przez 

studenta tez pracy w formie ustnej. 
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11) Przystępując do obrony, student otrzymuje zestaw 3 pytań przygotowanych przez 

komisję. Na przygotowanie się do odpowiedzi przysługuje studentowi 15 min., po czym 

udziela odpowiedzi ustnej. 

12) Ocena odpowiedzi jest ustalana przez komisję i przekazywana zdającemu przez 

przewodniczącego w trakcie ogłoszenia wyników egzaminu dyplomowego. 

13) Na końcową ocenę, wystawianą na dyplomie ukończenia studiów II stopnia składają 

się:  

 0,7 średniej oceny ze studiów 

 0,2 oceny z pracy dyplomowej (średniej wartości oceny promotora i recenzenta) 

 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego ustnego 

14) W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wyrównany do pełnej oceny zgodnie 

z zasadą: 

 3,00 - 3,39 – dostateczny (3,0) 

 3,40 - 3,79 – dostateczny plus (3,5) 

 3,80 - 4,19 – dobry (4,0) 

 4,20 - 4,59 – dobry plus (4,5) 

 4,60 - 5,00 – bardzo dobry (5,0). 

15) Dokumentację końcowego egzaminu dyplomowego stanowi protokół indywidualny (Zał. 

5.19) sporządzany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i podpisany przez 

członków komisji. 

 

II. PROCEDURA ZAPOBIEGANIA PLAGIATOM 
 

1) Zadaniem nauczycieli jest wyjaśnianie studentom, że plagiat, czyli przywłaszczenie całości 

lub części pracy naukowej, którą stworzył ktoś inny, jest działaniem nieetycznym, 

sprzecznym z dobrymi obyczajami akademickimi i jednocześnie jest przestępstwem, za 

które grozi kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.  

2) Nauczyciele akademiccy podkreślają, że wyłączną odpowiedzialność za popełnienie 

plagiatu ponosi student, który się tego dopuścił, niezależnie czy świadomie, czy w wyniku 

lekkomyślności i niestaranności.  

3) W każdej sytuacji – gdy popełnienie plagiatu zostanie zidentyfikowane przez nauczyciela 

akademickiego – sprawę rozpatruje Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz 

przygotowuje stanowisko o ukaraniu zainteresowanego i przekazuje je rektorowi OSW.  

4) W kontekście uniknięcia plagiatu, nauczyciele akademiccy – przy wszystkich możliwych 

okazjach – udzielają wskazówek o prawidłowym cytowaniu, sporządzaniu notatek z 

literatury, korzystaniu z mediów i rzetelnym podawaniu w przypisach skąd pochodzą 

przywoływane dane i informacje. Szerokie możliwości weryfikacji wiedzy i umiejętności z 

tego zakresu stanowią wszelkie prace pisemne. Poprawność cytowań i tworzenia odwołań 

bibliograficznych wpływa na ocenę każdego zadania wykonywanego przez studenta. 

Permanentne i cykliczne wyjaśnianie studentom istoty plagiatu, dostarczanie w toku 
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studiów niezbędnej wiedzy popartej przykładami, ma zapobiec plagiatowaniu. 

Systematyczne oddziaływanie na świadomość studiujących, kształtowanie pożądanych 

postaw etycznych uznajemy za właściwą formę zapobiegania plagiatom.  

5) Promotor powinien znać podstawowe błędy edytorskie, jakie pojawiają się w druku po 

skopiowaniu tekstu z internetu i powinien zwracać uwagę również na te sygnały 

ewentualnego kopiowania fragmentów. 

6) Od roku akademickiego 2018/2019 obowiązują zmiany w procedurze dyplomowania w 

zakresie działań antyplagiatowych (Zarządzenie 5/19/R Rektora OSW). Zgodnie z tą 

procedurą obowiązkiem każdego promotora jest przeprowadzenie badania 

antyplagiatowego w JSA i wygenerowanie raportu ogólnego. Do końcowego egzaminu 

dyplomowego może zostać zakwalifikowana praca, która posiada maksimum 30% 

zapożyczeń. 

III. PROCEDURA KONTROLI PRAC DYPLOMOWYCH 

 

Celem procedury jest zapewnienie wysokiego poziomu prac dyplomowych poprzez 

prowadzenie systematycznych następujących działań w toku tworzenia pracy przez studenta: 

1) Kontrola tematów prac dyplomowych w pod kątem zgodności z kierunkiem studiów 

Tematy prac dyplomowych promotorzy składają w dziekanacie (prac licencjackich – do 

końca listopada, magisterskich – 2 miesiące po rozpoczęciu seminariów na I roku studiów 

II stopnia). Wczesne ich sprecyzowanie powoduje, że studenci zyskują maksymalny czas 

na przygotowanie swych rozpraw. Wydziałowa Komisja ds. Programów i Jakości 

Kształcenia ocenia, czy tematy sytuują się we właściwym obszarze badań, czy są 

sformułowane zgodnie z wymogami metodologicznymi. W przypadkach wątpliwych 

przeprowadzane są indywidualne rozmowy z promotorami i przekazywane są sugestie, co 

do konieczności wprowadzenia modyfikacji w tematach prac. Zestaw tematów prac 

dyplomowych podlega zatwierdzeniu przez dziekana wydziału. 

2) Zmiana tematu pracy po jego zatwierdzeniu jest możliwa na wniosek studenta i po 

akceptacji przez promotora tylko w uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości 

wykonania zaplanowanych badań z przyczyn niezależnych od studenta). 

3) W ramach wdrażania na wydziale jednolitych technik pisania prac dyplomowych, na 

początku każdego roku akademickiego organizowane są spotkania z opiekunami prac 

dyplomowych, na których są oni informowani o obowiązujących w OSW zasadach pisania 

prac dyplomowych oraz kryteriach oceny. Każdy student prowadzący badania na potrzeby 

pracy jest zobowiązany do zamieszczenia w egzemplarzu pracy przeznaczonym do akt 

zgody pacjentów/ klientów/opiekunów osób nieletnich na udział w badaniu. W przypadku 

prac doświadczalnych promotorzy mogą podjąć decyzję o konieczności uzyskania przez 

studenta zgody Uczelnianej Komisji Etyki Badań Naukowych. Prace dyplomowe 

magisterskie oprócz streszczenia i słów kluczowych w języku polskim powinny zawierać 

tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim lub niemieckim. Szczegółowe 

wytyczne dotyczące pisania i składania prac dyplomowych są przekazywane promotorom, 

studentom oraz są zamieszczone na stronie internetowej uczelni, w zakładce wydziału. 

4) Stała, systematyczna kontrola przez promotora przygotowywanych prac dyplomowych 
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 Program seminarium dyplomowego zakłada systematyczne przedstawianie przez 

studentów do kontroli promotora określonych fragmentów prac w wyznaczonych 

terminach. Nie dopuszcza się przygotowania pracy bez konsultacji z promotorem. 

Promotor nie akceptuje pracy przedstawionej w całości, bez wcześniejszego 

systematycznego ustalania kształtu kolejnych jej fragmentów. 

 W sytuacjach wątpliwych lub niejasnych, dotyczących kształtu pracy lub też 

niemożności uzyskania współpracy ze strony studenta, promotorzy zobowiązani są do 

konsultacji z z Dziekanem i wspólnie ustalają sposób rozwiązania tej sytuacji. Jeśli to 

konieczne – konsultacje promotora ze studentem mogą odbywać się w obecności 

dziekana.  

5) Po zakończeniu procesu dyplomowania, złożeniu prac dyplomowych, przedstawionych do 

obrony przedstawiciele Wydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia losowo 

wybierają po 2 prace, przygotowane pod kierunkiem każdego promotora i kontrolują ich 

jakość z uwzględnieniem następujących kryteriów: ocena problematyki badań w 

kontekście teoretycznym, ocena poprawności metodologicznej, zgodność ocen promotora i 

recenzenta z oceną ekspercką, uwagi eksperckie, ocena stopnia zapożyczeń wg JSA. W 

pracach magisterskich dodatkowo - ocena analiz wyników badań, poprawność dyskusji i 

wnioskowania. 

6) Zapoznanie opiekunów prac dyplomowych oraz recenzentów z wynikami kontroli na 

spotkaniu w listopadzie każdego roku akademickiego. Kierownicy Katedr przedstawiają 

protokoły pokontrolne oraz zapoznają poszczególnych opiekunów prac z uwagami 

eksperckimi. 

 

IV. PROCEDURA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W OSW 

 

1) Konkurs na najlepszą pracę dyplomową powstałą w danym roku akademickim w 

Olsztyńskiej Szkole Wyższej organizowany jest w pierwszej połowie lipca. W kategorii 

prac licencjackich oraz magisterskich przyznawane są po trzy nagrody.  

2) Konkurs pozwala ocenić efektywność kształcenia. Do konkursu może przystąpić student 

OSW, który wykonał i obronił pracę licencjacką lub magisterską. Warunkiem zgłoszenia 

pracy do Konkursu jest polecająca opinia recenzenta i akceptacja dziekana. 

3) Z każdej grupy seminaryjnej może być zgłoszona do konkursu na odpowiednim 

formularzu (Zał. 5.20) jedna praca, wyróżniona przez recenzenta. W przypadku większej 

liczby prac zgłoszonych w ramach kierunków, Dziekan organizuje konkurs wydziałowy. 

Dziekan – najpóźniej na tydzień przed terminem konkursu – zgłasza, na specjalnym 

formularzu (Zał. 5.21), pracę do konkursu uczelnianego, przekazując Rektorowi OSW 

pracę dyplomową i kserokopie jej recenzji dokonanych przez promotora i recenzenta. 

Komisja konkursowa ocenia ustną prezentację pracy (7 minut) pod kątem możliwości 

wykorzystania wyników w praktyce zawodowej. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

rektor i dziekani wydziałów oraz sekretarz komisji. W konkursie na najlepszą pracę 

dyplomową przyznawane są nagrody pieniężne w wysokości ustalonej przez rektora. 

Nagrody są wręczane w lipcu, podczas uroczystego wręczenia dyplomów. Dokumentację 
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wydziałowego etapu konkursu przechowuje dziekan, a etapu uczelnianego - sekretarz 

uczelni. 
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Załącznik nr 1.1 

 

Regulamin praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku FIZJOTERAPIA 

1. Egzamin praktyczny polega na objęciu przez zdającego opieką fizjoterapeutyczną jednego 

pacjenta przydzielonego w drodze losowania. Losowanie pacjenta z grupy osób, które 

wcześniej wyraziły pisemną zgodę, odbywa się w placówce medycznej, w dniu egzaminu, o 

godzinie 8.00. 

2. Student powinien zgłosić się 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu,w czasie egzaminu 

obowiązuje studenta ubiór ochronny, identyfikator oraz przestrzeganie przepisów wewnętrznych 

szpitala, przepisów BHP oraz profilaktyki HIV i WZW.  

3. Student otrzymuje instrukcje wykonania praktycznych zadań egzaminacyjnych, w tym in-

formacje o pacjencie (inicjały, wiek, rozpoznanie lekarskie). Student może korzystać z innej 

dokumentacji pacjenta (np. badań dodatkowych, zdjęć rtg, badań TK, MR) w zakresie 

niezbędnym do rozwiązywania zadania egzaminacyjnego. 

4. Czas trwania egzaminu praktycznego wynosi 60 minut. 

5. Student podczas egzaminu nie może samodzielnie opuszczać oddziału. W przypadku zaistnienia 

konieczności wyjścia studenta poza oddział musi towarzyszyć mu członek Komisji 

Egzaminacyjnej. 

6. W czasie egzaminu, przy rozwiązywania wylosowanego zadania niedopuszczalne jest korzystanie z 

pomocy innych osób i źródeł. 

7. Kryteria oceny uwzględniają: przygotowanie teoretyczne do wykonywania zadań, poziom 

merytoryczny wykonania zadań, samodzielność wykonania zadań, umiejętność doboru 

środków fizjoterapii, umiejętność sformułowania zaleceń co do dalszego postępowania 

fizjoterapeutycznego, bezpieczeństwo pacjenta i własne. Szczegółowe kryteria oceny 

zawiera karta oceny egzaminu praktycznego. 

8. Student maksymalnie może uzyskać z egzaminu praktycznego 64 pkt., minimalnie 38 pkt. 
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Załącznik nr 1.2 

 

…………………… 
Pieczątka  Wydziału 
 

 

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem egzaminu praktycznego z fizjoterapii 

W dniu …………. roku zostałam/łem zapoznana/y z regulaminem dyplomowego egzaminu 

praktycznego z przygotowania zawodowego  

 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………… 

12. …………………………………………………………………………… 

13. …………………………………………………………………………… 

14. …………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 1.3 

 

 

……………………..         …………………….. 
Pieczątka  Wydziału         data  

 

Protokół  

z przeprowadzenia losowania placówki do odbycia egzaminu praktycznego z Fizjoterapii  

 

Do losowania przystąpiło ................... studentów. 

 

Lista studentów zdających w dniu …………………… egzamin praktyczny z zakresu fizjoterapii 

w .......................................................................................................................................................... 
Nazwa placówki 

1. 

2. 

3. 

 

Lista studentów zdających w dniu …………………… egzamin praktyczny z zakresu fizjoterapii 

w .......................................................................................................................................................... 
Nazwa placówki 

1. 

2. 

3. 

Lista studentów zdających w dniu …………………… egzamin praktyczny z zakresu fizjoterapii 

w .......................................................................................................................................................... 
Nazwa placówki 

1. 

2. 

3. 

 

Podpisy komisji: 

Dyrektor Programu na kierunku fizjoterapia …………………………. 

Kierownik Dziekanatu ……………………….……………………….. 

Kierownik Praktyk ……………………………………………………. 

Starosta Roku ………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 1.4 

 

 

………………………………………   
Pieczątka  Wydziału                                                                              

 

 

 

Oświadczenie  Pacjenta 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestniczenie w części praktycznej egzaminu dyplomowego  

z fizjoterapii organizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej  

w Olsztynie w dniu ……………………  w 

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

Nazwa placówki 

 

 

 

……………………      ………………………………… 

             data                                                                                       podpis pacjenta                     
 

  



16 
 

Załącznik nr 1.5 

Karta oceny egzaminu praktycznego z FIZJOTERAPII 

 

Imię i nazwisko studenta …………………………………………….. Nr albumu: ………………. 

Miejsce egzaminu (nazwa placówki, oddziału): ……………………………………………………    

Data egzaminu: ……………………………………. 
 

KATEGORIE KWALIFIKACJI: LICZBA PUNKTÓW: 

Kategoria: WIEDZA (min. liczba pkt. 11, maks. liczba pkt. 21)  

 znajomość metod oceny i narzędzi diagnostycznych stanu pacjenta dla potrzeb 

fizjoterapii                                                                        (0-3 pkt.) 

 

 znajomość podstawowych jednostek i zespołów chorobowych umożliwiająca 

planowanie procesu rehabilitacji i racjonalne stosowanie środków fizjoterapii                                                                      

(0-3 pkt.) 

 

 znajomość zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach 

strukturalnych                                                          (0-3 pkt.) 

 

 znajomość podstaw edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki 

niepełnosprawności                                                                       (0-3 pkt.) 

 

 znajomość mechanizmu działania wybranych czynników fizykalnych 

stosowanych w procesie usprawniania                                          (0-3 pkt.) 

 

 znajomość wskazań, przeciwwskazań i skutków ubocznych zabiegów 

fizjoterapeutycznych                                                                     (0-3 pkt.)                                                                                                          

 

 znajomość zasad BHP                                                                   (0-3 pkt.)                                                                                                           

Suma punktów w kategorii wiedza  

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (min. liczba pkt.  12, maks. liczba pkt. 24)  

 umiejętność zastosowania podstawowych metod i technik oceny stanu pacjenta, 

przeprowadzenia badania (testy funkcjonalne, wywiad, pomiar) 

                                                                                           (0-3 pkt.)    

 

 umiejętność interpretacji wyników badań podstawowych oraz diagnostyki 

funkcjonalnej                                                             (0-3 pkt.) 

 

 umiejętność komunikowania się z pacjentem, wyjaśnienia istoty dolegliwości, 

zaproponowania sposobu usprawniania                 (0-3 pkt.) 

 

 umiejętność ustalenia indywidualnego programu rehabilitacji    (0-5 pkt.)                                        

 poprawność wykonania zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii,  masażu 

leczniczego z elementami terapii manualnej                  (0-10 pkt.) 

 

Suma punktów w kategorii umiejętności  

Kategoria: Kompetencje społeczne (min. liczba pkt. 5, maks. liczba pkt. 9)  

  okazywanie zrozumienia dla problemów pacjenta, stawianie dobra pacjenta na 

pierwszym miejscu, przestrzeganie właściwych relacji z pacjentem                                                                                      

(0-3 pkt.) 

 

 samodzielność i odpowiedzialność w prowadzeniu programu rehabilitacji 

zgodnie z zasadami BHP                                                               (0-3 pkt.) 

 

 formułowanie opinii dotyczących pacjenta na podstawie analizy i syntezy 

dostępnych danych                                                                        (0-3 pkt.) 

 

 Suma punktów w kategorii kompetencje społeczne  

Liczba punktów za test pisemny (maksymalna liczba punktów: 10)  

                                                                                    Ogólna liczba punktów   

Ocena egzaminu praktycznego: 

64 - 59 pkt. – bardzo dobry 

58 - 53 pkt. – dobry puls  

52 - 47 pkt. – dobry 

46 - 41 pkt. – dostateczny plus 

40 - 38 pkt. – dostateczny 

37 - 0 pkt. – niedostateczny 

 

Uzasadnienie w przypadku oceny niedostatecznej 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej: 
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Załącznik  nr 1.6 

 
Rok akademicki ............................. 

 

 

Protokół praktycznego egzaminu dyplomowego 
 

Kierunek studiów: Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie 

Imię i nazwisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej: ............................................................ 

Imiona i nazwiska egzaminatorów: .................................................................................................... 

Termin egzaminu:  ............................................................................................................................. 

 
  lp.             nazwisko i imię nr albumu ocena (cyfra)       ocena (słownie) 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  
4.   

 
  

5.   
 

  
6.   

 
  

7.   
 

  
8.   

 
  

9.   
 

  
10.   

 
  

11.   
 

  
12.   

 
  

13.   
 

  
14.   

 
  

15.   
 

  
16.   

 
  

17.   
 

  
18.   

 
  

19.   
 

  
20.   

 
  

21.   
 

  
22.   

 
  

23.   
 

  
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      

 

 

Podpisy Komisji Egzaminacyjnej 

 

 

    

                     .......................................... 
  pieczęć i podpis Dziekana 

pieczęć 

 

 

 

 



18 
 

Załącznik nr 1.7 
…………………………. 

Pieczątka  Wydziału 
 

 

Egzamin praktyczny z fizjoterapii - arkusz realizacji zadania 

Imię i nazwisko studenta .......................................................................................................... 

Miejsce egzaminu – nazwa placówki........................................................................................... 

Rozpoznanie: 

Karta wywiadu: 

1. wiek pacjenta 

2. czas trwania objawów 

3. schorzenia dodatkowe 

4. dotychczasowy przebieg leczenia 

5. zmiany w stanie pacjenta od momentu wydania skierowania na leczenie 

Badanie fizjoterapeutyczne 

1. zakres ruchu w stawie (stawach) 

2. zaniki mięśniowe 

3. obrzęki 

4. podstawowe testy funkcjonalne  

 

Postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

 

Porada – profilaktyka, edukacja zdrowotna 
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Załącznik nr 1.8 

 
…………………………. 

Pieczątka  Wydziału 

 

Arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminu praktycznego 

z dnia ......................................................................................................................................... r. 

Imię, nazwisko zdającego: ...................................................................................         

Kierunek kosmetologia, specjalność …………………………………………… 

rok akad.: 

Temat zadania praktycznego:........................................................................................................ 

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

Kategorie oceny: 
Liczba 

punktów: 
Kategoria: Wiedza (minimalna liczba punktów 6;maksymalna liczba punktów: 12)  
 znajomość obsługi aparatury i sprzętu kosmetycznego – wskazania  

i przeciwwskazania  do zastosowania                                                                         (0-3 pkt) 
 

 znajomość zasad wykonania zabiegu kosmetycznego – wskazania  

i przeciwwskazania                                                                                                     (0-3 pkt) 
 

 znajomość budowy i fizjologii skóry oraz częstych chorób skóry                             (0-3 pkt)                                                                                        
 znajomość przyczyn problemów estetycznych i zdrowotnych sylwetki i skóry ciała oraz 

zapobieganie tym problemom/ znajomość metod diagnostyki skóry twarzy, problemów 

skóry oraz dobranie właściwego preparatu kosmetycznego                                      (0-3 pkt)                                                                                                                                                                         

 

Suma punktów w kategorii wiedza  

Kategoria: Umiejętności (minimalna liczba punktów 7; maksymalna liczba punktów: 13)  
 umiejętność  zaplanowania zabiegu kosmetycznego w zależności od jego rodzaju  (0-3 pkt)                                                                                                                                       
 umiejętność zorganizowania stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym            (0-3 pkt)                                                                                                                                                                                   
 umiejętność odpowiedniego przygotowania klienta/pacjenta do zabiegu kosmetycznego                                                                                                               

                                                                                                                                           (0-3 pkt) 
 

 umiejętność zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonania zabiegu                                                                                                              

                                                                                                                                           (0-1 pkt)                                        
 

 umiejętność udzielenia profesjonalnej porady kosmetycznej                                    (0-3 pkt)  
Suma punktów w kategorii umiejętności  

Kategoria: Kompetencje społeczne (minimalna liczba punktów 4;  

                                                             maksymalna liczba punktów: 7) 
 

 umiejętność przeprowadzenia wywiadu z klientem/pacjentem                                  (0-3 pkt)  
 zaangażowanie w wykonanie zabiegu                                                                        (0-1 pkt)  
 świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i komfort psychiczny pacjenta 

w trakcie zabiegu                                                                                                        (0-1 pkt) 
 

 umiejętność podejmowania kompetentnych decyzji                                                  (0-1 pkt)  
 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych                                                    (0-1 pkt)   

 Suma punktów w kategorii kompetencje społeczne  

Ogólna liczba punktów   
Ocena egzaminu praktycznego: 

32 - 30 punktów – bardzo dobry 

29 - 27 punktów – dobry puls  

26 - 24 punktów – dobry 

23 - 21 punktów – dostateczny plus 

20 - 18 punktów – dostateczny 

17 -   0 punktów – niedostateczny 

 

Komisja egzaminacyjna 

Przewodniczący: Członkowie:   
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Załącznik nr 1.9 
…………………………. 

Pieczątka  Wydziału 
 

Protokół 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO 

z dnia ................................................. 

Pan/Pani ………………………………………………………………..  

 

Urodzony/a dnia ……………………………………………………….. 

 

Student/ka  Wydziału  Nauk o Zdrowiu    nr albumu …………… 

 

kierunek                                                          specjalność ……………… 

 

rok immatrykulacjii  -- 

 

zdawała egzamin  dyplomowy praktyczny 

 

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

 

Przewodniczący:     .................................................................................................... 

 

Członkowie  komisji:               ....................................................................................................     

 

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

Część pierwsza egzaminu dyplomowego praktycznego:                             Ocena                                        

 

Test z wiedzy z zakresu kosmetologii                                                    .................................... 

 

Część druga egzaminu dyplomowego praktycznego:   

 

Prezentacja zadania praktycznego  z zakresu kosmetologii ……………………………..  

  

Temat zadania praktycznego  

 

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

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

 

Biorąc pod uwagę uzyskane przez studentkę oceny z części pierwszej i drugiej egzaminu 

dyplomowego praktycznego komisja uznała, że Pan/Pani     

złożyła egzamin dyplomowy praktyczny z wynikiem ……………………………………….................... 

 

podpisy członków Komisji                                             podpis Przewodniczącego Komisji 

 

     ……………………………….. 

 

…………….…………………. 

 

  

 

 

Kosmetologia  
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Załącznik nr 1.10 
…………………………. 

Pieczątka  Wydziału 
 

Arkusz oceny scenariusza lekcji egzaminacyjnej  

Imię i nazwisko studenta ………………………..………………Nr albumu …………………. 

Temat scenariusza lekcji egzaminacyjnej ……..……………………………………………….. 

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

 

Student ………………………………………………………………………………………… 

Ocena scenariusza lekcji egzaminacyjnej ……………………..…data ……………………. 

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:    

Przewodniczący komisji ……………………………… 

Członek komisji..…………………………………………............... 

Członek komisji …………………….……………………………. 

 

 

 

 

L.p. Wytyczne do oceny scenariusza lekcji egzaminacyjnej wychowania 

fizycznego 

Skala punktowa 

0 1 2 3 

I. Kategoria: WIEDZA (maksymalnie 21 pkt.) 

Student: 

1.  Zna podstawowe zasady projektowania procesu kształcenia i wychowania w 

kontekście rozwijania kompetencji kluczowych ucznia i jego bezpieczeństwa 
    

2.  Poprawnie opisał cele szczegółowe lekcji     

3.  Poprawnie opisał treści zadań     

4.  Poprawnie określił metody nauczania i formy organizacyjne lekcji     

5.  Poprawnie rozplanował czas i/lub liczbę powtórzeń     

6.  Poprawnie określił uwagi organizacyjno-metodyczne     

7.  Stosował poprawną terminologię podczas lekcji     

II. Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (maksymalnie 18 pkt.) 

Student: 

1.  Poprawnie sformułował temat i zadania szczegółowe lekcji oraz ich zgodność 

z tematem lekcji 
    

2.  Prawidłowo dobrał tok lekcji do jej typu     

3.  Zaplanował wprowadzenie na lekcję nowych i/lub autorskich rozwiązań, 

niestosowanych powszechnie 
    

4.  Umiejętnie zaplanował czas poszczególnych części lekcji     

5.  Zaplanował elementy samokontroli i samooceny     

6.  Przedstawił graficznie realizację poszczególnych zadań lekcji i/lub ich 

organizację 
    

III. Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE (maksymalnie 6 pkt.) 

Student: 

1.  Prawidłowo sformułował zadania  w zakresie postaw     

2. Uwzględnił zasady BHP w scenariuszu lekcji     

Suma zdobytych punktów     

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRZEPROWADZONEJ LEKCJI 
 

……………………pkt. 
45-40 punktów – 5,0 (bardzo dobry)                       29-25 punktów – 3,5 (dostateczny plus) 

39-35 punktów – 4,5 (dobry plus)                           24-22 punktów – 3,0 (dostateczny) 

34-30 punktów – 4,0 (dobry)                                  poniżej 22 punktów  - 2,0 (niedostateczny) 
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Załącznik nr 1.11 
…………………………. 

Pieczątka  Wydziału 

 

Arkusz oceny egzaminu praktycznego  

Imię i nazwisko studenta ………………………..…………nr albumu ……………………. 

Temat scenariusza lekcji egzaminacyjnej ……..…………………………………………….. 

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

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

L.p. Wytyczne do oceny egzaminu praktycznego Skala punktowa 

0 1 2 3 

I. Kategoria: WIEDZA (minimalnie 6 pkt - maksymalnie 12 pkt.) 

Student: 

1. Poprawnie podał temat i zadania szczegółowe lekcji     

2.  Prawidłowo dobrał ćwiczenia do tematu i zadań szczegółowych lekcji     

3. Dostosował ćwiczenia i zadania lekcji do wieku rozwojowego dzieci 

/młodzieży 
    

4. Stosował poprawną terminologię podczas lekcji     

II. Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (minimalnie 10 pkt. - maksymalnie 21 pkt.) 

Student: 

1. Prawidłowo, racjonalnie i skutecznie zorganizował lekcję     

2.  Dostosował treści lekcji do możliwości uczniów     

3. Wykorzystał dostarczającą liczbę środków i pomocy dydaktycznych     

4 Zastosował odpowiednie metody nauczania i formy organizacyjne     

5. Umiejętnie wykorzystał czas lekcji     

6.  Wprowadzał na lekcji nowe i/lub autorskie rozwiązania, niestosowane 

powszechnie 
    

7. Dążył do osiągnięcia założonych celów lekcji (w zakresie postaw, 

wiadomości, umiejętności i zdolności motorycznych) 
    

III. Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE (minimalnie 6 pkt. - maksymalnie 12 pkt.) 

Student: 

1.  Wykazał się właściwą postawą (postawa swobodna, elastyczna, aktywizująca 

uczniów, bezpośrednia, życzliwa) 
    

2. Precyzyjnie i zrozumiale objaśniał poszczególne ćwiczenia i zadania oraz 

dokonywał poprawnego pokazu 
    

3.  Przestrzegał zasad BHP lekcji     

4. Okazuje tolerancję i wyrozumiałość wobec braków i niedoskonałości 

uczniów (np. deformacji i dysfunkcji narządu ruchu) 
    

Suma zdobytych punktów     

ŁĄCZNA OCENA PUNKTOWA PRZEPROWADZONEJ LEKCJI 
 

……………………pkt. 
45-40 punktów – 5,0 (bardzo dobry)                       29-25 punktów – 3,5 (dostateczny plus) 

39-35 punktów – 4,5 (dobry plus)                           24-22 punktów – 3,0 (dostateczny) 

34-30 punktów – 4,0 (dobry)                                  poniżej 22 punktów  - 2,0 (niedostateczny) 

 

Student ………………………………………………………………………………………… 

Zdał egzamin praktyczny: ocena……………………………..data………………………… 

Nauczyciel egzaminujący ………………………………………………………….………… 

  

 
Załącznik nr 1.12 
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EGZAMIN DYPLOMOWY PRAKTYCZNY 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 

 

Scenariusz zajęć edukacyjnych  

z wychowania fizycznego  

z rozwiązaniem innowacyjnym 

 

 

 …………………………………... 

(imię i nazwisko studenta) 

 

……………… 
(numer albumu) 

 

………………………………… 

(tryb studiowania) 

 

 

 

Olsztyn ………… 
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Załącznik nr 1.13 

 

Wzór scenariusza lekcji wychowania fizycznego z rozwiązaniem innowacyjnym 

Prowadzący : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Temat lekcji: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………                         Data: …………………..     Liczba ćwiczących: ……………….................................. 

Liczba niećwiczących: …………………….   Miejsce ćwiczących: …………………………........................................... 

Szczegółowe cele kształcenia: 

Postawy ……………………………………………………………………………………………………..… 

Wiadomości: ………………………………………………………………………………………………...... 

Umiejętności: …………………………………………………………………………..................................... 

Zdolności motoryczne: ……………………………………………………………………………………….. 

Metody realizacji zadań ruchowych: ……………………………………………………………......................................... 

Formy organizacyjne lekcji: ……………………………………………………………………………………………….. 

Środki dydaktyczne (przyrządy, przybory): ………………………………………………………………………………. 

Literatura……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tok 

lekcji i  

rodzaje 

zadań 

 

Nazwa i opis ćwiczenia lub zabawy 

 

 

Dozowanie 

 

Metody 

 

Formy 

organizacyjne 

Wskazówki 

organizacyjno- 

metodyczne 

1 2 3 4 5 6 

Część wstępna 

  

 

 

 

 

    

Część główna 

  

 

 

 

 

 

 

    

Część końcowa 
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Załącznik nr 1.16 
…………………………. 

Pieczątka  Wydziału 

 
Kierunek: ………………………………………………………………… 

Imię i  nazwisko studenta: …………………………………………nr albumu: …………………  

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

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

Tytuł/stopień naukowy, imię i  nazwisko promotora/recenzenta pracy*………………………………. 
*niewłaściwe skreślić 

OCENA  PRACY  DYPLOMOWEJ - LICENCJACKIEJ 

kategorie kwalifikacji liczba punktów 

kategoria: WIEDZA (minimalnie 8 pkt. - maksymalnie 14 pkt.) 

zgodność treści pracy z jej tytułem (0-2 pkt)  

znajomość problematyki objętej tytułem pracy (0-3pkt)  

znajomość zasad pozyskiwania piśmiennictwa i oceny jego jakości  (0-3 pkt.)  

znajomość podstaw metodologii badań (0-3 pkt.)  

innowacyjność tematu badań (0-3 pkt)  

suma punktów  

kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (minimalnie 11 pkt. - maksymalnie 20 pkt.)  

zdobyte umiejętności praktyczne (0-3 pkt.)  

umiejętność selekcji, interpretacji i krytycznej analizy treści zawartych w opracowaniach 

naukowych (0-3 pkt.) 

 

umiejętność doboru i zastosowania metod, technik i narzędzi badawczych (0-3 pkt.)  

umiejętność planowania i realizacji prac naukowych (0-3 pkt.)  

poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna oraz tłumaczeń w języku obcym (0-2 pkt.)  

umiejętność sporządzania przypisów, bibliografii, aneksu, tabel, rysunków, schematów, wykresów 

(0-2 pkt.) 

 

poszanowanie praw autorskich (0-2 pkt.)  

ogólna estetyka pracy (0-2 pkt.)  

suma punktów  

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny pracy jest zdobycie minimalnej liczby punktów  

z każdej kategorii (wiedzy, umiejętności) 

 

                                     ŁĄCZNA OCENA PRACY (według skali ocen wymienionej poniżej)                                      łączna liczba 

punktów 

………. 

31-34 pkt. – 5,0 (bardzo dobry) 

28-30 pkt. – 4,5 (dobry plus) 

25-27 pkt. – 4,0 (dobry) 

24-22 pkt. – 3,5 (dostateczny plus) 

19-21 pkt. – 3,0 (dostateczny) 

18 pkt. i poniżej  - 2,0 (niedostateczny)                                                                                            

ocena słowna 

 

…………. 

DODATKOWA OCENA OPISOWA PRACY  

(konieczna w przypadku pracy ocenionej na ocenę niedostateczną) 

 

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

........................................................................................................................................................................................ ...  
propozycja  

wykorzystania pracy  
(wstawić x) 

publikacja komunikat naukowy materiał źródłowy materiał dydaktyczny inne 

 
 

    

 

………………                                                              …………………………….…………… 
       data                                                                                            podpis promotora/recenzenta pracy* 
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 1.17 
………………………….      

pieczęć wydziału 

  

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Protokół KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia ....................................... 

 

Pan/Pani  …………………………………..   

urodzony/a dnia  …………………………… ;                miejsce urodzenia:  ……………….. 

student/ka Wydziału Nauk o Zdrowiu                             nr albumu …………… 

kierunek …………………………………….                   specjalność  - 

rok immatrykulacji: ……………. 

zdawał/ła egzamin  dyplomowy 

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

Przewodniczący:  ....................................................................................................................... 

Członkowie: opiekun pracy: .......................................................................................................     

          recenzent: ............................................................................................................. 

  

Treść zadanych  pytań                                                                                Ocena odpowiedzi     

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

………………………… 

………………………… 

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

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

Tytuł pracy dyplomowej:  

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

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

Biorąc pod uwagę oceny z odpowiedzi Komisja Egzaminacyjna uznała, 

że Pan/Pani  …………………………………………     

złożył/ła egzamin dyplomowy z wynikiem ………………..……………………………… . 

Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną całości studiów …………,  ocenę pracy ……………,  

ocenę egzaminu dyplomowego praktycznego …………… oraz ocenę  z egzaminu 

dyplomowego Komisja Egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł: licencjat 

 

 

 podpisy członków Komisji  Egzaminacyjnej                                 podpis Przewodniczącego  

                                                                                                                       Komisji Egzaminacyjnej 
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UWAGI  SPECJALNE 

 

obliczenie wyników ukończenia studiów 

 

- 0,5 średniej oceny ze studiów      ...................................................... 

     

- 0,2 oceny z pracy dyplomowej                    + ..................................................... 

 

- 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego          + ..................................................... 

 

- 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego praktycznego + …………………………………. 

 

Ogólny wynik ukończenia studiów   =  .................................................... 

  

OCENA DO DYPLOMU (wyrównana do pełnej)    ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

wydano Panu/Pani ...................................................................... dnia ...........................…......r. 

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

 podpis 
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Załącznik nr 1.18 
…………………………. 

Pieczątka Wydziału 

 
Kierunek: ………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………nr albumu: …………………  

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

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

Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko promotora/recenzenta pracy*………………………………. 
*niewłaściwe skreślić 

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ - MAGISTERSKIEJ 

kategorie kwalifikacji liczba punktów 

kategoria: WIEDZA (minimalnie 11 pkt. - maksymalnie 20 pkt.) 

zgodność treści pracy z jej tytułem (0-2 pkt.)  

znajomość problematyki objętej tytułem pracy (0-3b pkt.)  

znajomość zasad pozyskiwania piśmiennictwa i oceny jego jakości  (0-3 pkt.)  

znajomość metodologii badań (0-3 pkt.)  

innowacyjność tematu badań (0-3 pkt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

poziom dyskusji naukowej: jej logiczność, rzetelność, oryginalność (0-6 pkt.)  

suma punktów  

kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (minimalnie 11 pkt. - maksymalnie 20 pkt.)  

kategoria: UMIEJĘTNOŚCI (minimalnie 14 pkt. - maksymalnie 26 pkt.)    

umiejętność planowania i realizacji prac naukowych (0-3 pkt.)  

umiejętność sformułowania przedmiotu i celu badań, problemów badawczych (hipotez) oraz 

wniosków (0-3 pkt.) 

 

umiejętność doboru i zastosowania metod, technik i narzędzi badawczych, w tym analiz statystycznych 

(0-3 pkt.) 
 

umiejętność selekcji, interpretacji i krytycznej analizy treści zawartych w opracowaniach naukowych (0-3 

pkt.) 
 

zdobyte umiejętności praktyczne (0-3 pkt.)  

umiejętność prezentacji wyników badań własnych (0-3 pkt.)  

poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna oraz tłumaczeń w języku obcym (0-2 pkt.)  

umiejętność sporządzania przypisów, bibliografii, aneksu, tabel, rysunków, schematów, wykresów 

(0-2 pkt.) 

 

poszanowanie praw autorskich (0-2 pkt.)  

ogólna estetyka pracy (0-2 pkt.)  

suma punktów  

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny pracy jest zdobycie minimalnej liczby punktów  

z każdej kategorii (wiedzy, umiejętności) 

 

                                     ŁĄCZNA OCENA PRACY (według skali ocen wymienionej poniżej)                          łączna liczba 

punktów 

………. 

31-34 pkt. – 5,0 (bardzo dobry) 

28-30 pkt. – 4,5 (dobry plus) 

25-27 pkt. – 4,0 (dobry) 

24-22 pkt. – 3,5 (dostateczny plus) 

18-21 pkt. – 3,0 (dostateczny) 

17 pkt. i poniżej - 2,0 (niedostateczny)                                                                                         

ocena słowna 

 

…………. 

DODATKOWA OCENA OPISOWA PRACY  

(konieczna w przypadku pracy ocenionej na ocenę niedostateczną) 

 

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

............................................................................................................................................. ..............................................  
propozycja  

wykorzystania pracy  

(wstawić x) 

publikacja komunikat naukowy materiał źródłowy materiał dydaktyczny inne 

 

 

    

 

………………                                                                      ……………………………  
       data                                                                          podpis promotora/recenzenta pracy* 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 1.19 
………………………….      

pieczęć wydziału 

  

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Protokół KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia ....................................... 

 

Pan/Pani  …………………………………..   

urodzony/a dnia  …………………………… ;                miejsce urodzenia:  ……………….. 

student/ka Wydziału Nauk o Zdrowiu                             nr albumu …………… 

kierunek …………………………………….                   specjalność  - 

rok immatrykulacji: ……………. 

zdawał/ła egzamin  dyplomowy 

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

Przewodniczący:  ....................................................................................................................... 

Członkowie: opiekun pracy: .......................................................................................................     

          recenzent: ............................................................................................................. 

  

Treść zadanych  pytań                                                                                Ocena odpowiedzi     

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

………………………… 

………………………… 

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

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

Tytuł pracy dyplomowej:  

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

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

Biorąc pod uwagę oceny z odpowiedzi Komisja Egzaminacyjna uznała, 

że Pan/Pani  …………………………………………     

złożył/ła egzamin dyplomowy z wynikiem ………………..……………………………… . 

Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną całości studiów …………,  ocenę pracy ………… 

oraz ocenę  z egzaminu dyplomowego Komisja Egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł: 

magister 

 

 

 podpisy członków Komisji  Egzaminacyjnej                                 podpis Przewodniczącego  

                                                                                                                       Komisji Egzaminacyjnej 
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UWAGI  SPECJALNE 

 

obliczenie wyników ukończenia studiów 

 

- 0,7 średniej oceny ze studiów      ...................................................... 

     

- 0,2 oceny z pracy dyplomowej                    + ..................................................... 

 

- 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego          + ..................................................... 

 

Ogólny wynik ukończenia studiów   =  .................................................... 

  

OCENA DO DYPLOMU (wyrównana do pełnej)    ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

wydano Panu/Pani ...................................................................... dnia ...........................…......r. 

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

                                                                                                                    Podpis 
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Załącznik nr 1.20 

………………………….      

pieczęć wydziału 

 

 

 

Zgłoszenie do konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

na kierunku …………………………… w roku akademickim ………………… 

w Olsztyńskiej Szkoły Wyższej 

 

 

 

Nazwisko i imię autora pracy ………………………………………………………………. 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………..……… 

Rodzaj pracy dyplomowej – licencjacka / magisterska 

Opiekun naukowy ……………………………………………………… 

Recenzent …………………………………………………………….... 

Uzasadnienie  

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

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

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

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

 

………………………….. 

Podpis Recenzenta  

 

 

  



32 
 

Załącznik nr 1.21 
………………………….      

pieczęć wydziału 

 

JM Rektor 

Olsztyńskiej Szkoły Wyższej  

 

Uwzględniając polecającą opinię recenzenta, Pana/Pani ………………….…………………, 

zgłaszam pracę licencjacką/magisterską pod tytułem …………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………. do Konkursu 

na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w bieżącym roku akademickim na kierunku 

………………………………………… 

 Autorem/autorką jest ………………………………………………. 

 

Olsztyn, …………………………. r.                                             …………...………………… 

Podpis dziekana 

 

 

Załączniki: 

1. Praca dyplomowa. 

2. Ocena pracy dyplomowej dokonana przez promotora i recenzenta. 

 

 


