Załącznik do Zarządzenia nr 9/2017
Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 23 marca 2017
Załącznik nr 7
do Regulaminu Dyplomowania
w PWSZ w Koszalinie

ZASADY PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE
Obowiązujące dla cyklu od 2014/2015

Egzamin dyplomowy przeprowadza się zgodnie z:
- Regulaminem Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie,
- Regulaminem Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
§1
1. Określa się zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego studenta kierunku
fizjoterapia.
2. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny wiedzy i umiejętności praktycznych
w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta studiów pierwszego
stopnia na kierunku fizjoterapia.
3. Egzamin dyplomowy powinien:
1) Zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi
osiągnięciami studenta.
2) Sprawdzić przygotowanie do zawodu, a nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu
fizjoterapii.
3) Skontrolować umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą.
4) Ocenić stopień przygotowania studenta do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli
zawodowej.
5) Ocenić poziom umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbędnych
do realizacji funkcji zawodowych.

§2
1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) części praktycznej
2) części teoretycznej
2. Przystępujący do egzaminu powinien znać kryteria oceniania przed rozpoczęciem części
praktycznej egzaminu.
§3
1. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu.
2. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie powołanym przez
Dyrektora Instytutu.
3. W czasie trwania egzaminu może pracować równolegle kilka komisji oceniających
4. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1) w części praktycznej - co najmniej trzech członków - nauczycieli akademickich
posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe (magister fizjoterapii, lekarz ze
specjalizacją zakresu rehabilitacji medycznej);
2) w części teoretycznej – przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
§4
1. Przewodniczący Komisji:
1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
2) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,
3) ogłasza wyniki egzaminu,
4) odpowiada za dokonanie wpisów ocen z egzaminu dyplomowego do indeksów oraz
protokołów egzaminacyjnych,
5) odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego.
2.Członkowie Komisji:
1) przygotowują zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu dyplomowego,
2) przygotowują zadania egzaminacyjne do części teoretycznej egzaminu dyplomowego,
3) uczestniczą w poszczególnych częściach egzaminu,
4) oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości i umiejętności
zdającego posługując się ustalonymi kryteriami oceniania,
5) prowadzą dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego.
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§5
Część praktyczna egzaminu dyplomowego
1. Zakres egzaminu praktycznego obejmuje wiedzę i umiejętności wykonania czynności
(zabiegów) z zakresu podstawowych działów fizjoterapii:
1) kinezyterapia,
2) fizykoterapia,
3) masaż, współczesne metody fizjoterapii i terapia manualna.
4) Baza zagadnień wykorzystywanych do przygotowania zestawów egzaminacyjnych jest
podana do wiadomości studentom.
2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na wykonaniu przez studenta
wylosowanych przez niego trzech zadań egzaminacyjnych z trzech głównych działów
fizjoterapii.
3. Podczas wykonywania zadań student prezentuje techniczne umiejętności zawodowe oraz
umiejętność uzasadnienia przyjętego rozwiązania zadania.
4. Umiejętności studenta z każdego z podstawowych działów oceniane są oddzielnie.
5. Komisja egzaminacyjna ocenia wykonane zadanie według kryteriów zawartych
w Załączniku Nr 1.
6. Student może maksymalnie uzyskać z egzaminu praktycznego 120 pkt, minimalnie 72
pkt., przy założeniu, że z poszczególnych działów zdobywa nie mniej niż:
Kinezyterapia - 24 pkt.
Fizykoterapia - 24 pkt.
Masaż, nowoczesne metody fizjoterapii i terapia manualna - 24 pkt.
7. Wyniki części praktycznej egzaminu dyplomowego członkowie komisji dokumentują w
karcie przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego (Załącznik Nr 2) oraz
protokole egzaminu dyplomowego studenta (Załącznik nr 3).
§6
W przypadku niezaliczenia któregoś z działów części praktycznej, Dyrektor Instytutu
wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć
wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty
pierwszego egzaminu (zgodnie z §52 Regulaminu Studiów w PWSZ w Koszalinie), w którym
student zdaje tylko niezaliczone działy.
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§7
1. Uczelnia

zobowiązuje

przeprowadzania

się

zadania

do

zapewnienia

studentowi

fizjoterapeutycznego

w

części

sprzętu

służącego

praktycznej

do

egzaminu

dyplomowego.
2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego odbywa się w pracowniach ćwiczeniowych
kinezyterapii i fizykoterapii PWSZ w Koszalinie, w których zadania praktyczne
wykonywane są na studentach pełniących rolę symulowanych pacjentów.
3. W czasie egzaminu przy rozwiązywaniu wylosowanego zadania niedopuszczalne jest
korzystanie z pomocy innych osób i źródeł.
4. W przypadku gdy student podejmie działania stanowiące zagrożenie dla zdrowia
i życia "pacjenta", członek komisji egzaminacyjnej ma obowiązek przerwania
wykonywania zadania egzaminacyjnego.
5. W czasie trwania egzaminu student nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. Jeżeli
zaistnieje taka konieczność opuszcza salę z członkiem komisji egzaminacyjnej.
6. W czasie części praktycznej studenta obowiązuje ubiór zgodny z wymogami uczelni na
zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

§8
Część teoretyczna egzaminu dyplomowego
1. Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie
oceny co najmniej dostatecznej z części praktycznej.
2. W części teoretycznej student powinien wykazać się wiedzą z zakresu kierunku studiów
i/ lub pracy dyplomowej.
3. Student odpowiada na dwa pytania: jedno zadane przez promotora pracy i drugie zadane
przez recenzenta pracy.
4. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z części teoretycznej
egzaminu dyplomowego na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za
odpowiedzi na poszczególne pytania.
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§9
1. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół zgodnie z Regulaminem
Dyplomowania.
2. Wynik z egzaminu dyplomowego stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części
praktycznej i teoretycznej egzaminu, ustaloną zgodnie z zasadą zawartą w §11 ust. 5
Regulaminu Dyplomowania w PWSZ w Koszalinie.
3. Ogłoszenie wyniku oceny egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów
następuje bezpośrednio po zakończonym egzaminie.

§10
Dokumentacja z przebiegu egzaminu dyplomowego obejmuje:
1. Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu dyplomowego zał. 1,
2. Arkusz oceny wykonania zadania egzaminacyjnego. - zał. 2,
3. Protokół z części praktycznej egzaminu dyplomowego - zał. 3,
4. Protokół z egzaminu dyplomowego - zał. 4,
5. Protokół zbiorczy z egzaminu dyplomowego (część praktyczna i teoretyczna) - zał. 5.
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Załącznik nr 1
KRYTERIA OCENY CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO
DLA KAŻDEGO Z TRZECH DZIAŁÓW

1) kinezyterapia,
2) fizykoterapia,
3) masaż, współczesne metody fizjoterapii i terapia manualna.

L.p.

Kryterium oceny

Punktacja

Zasady punktacji

1.

Przygotowanie teoretyczne do
wykonywania zadania:
A. wiedza na temat jednostki
chorobowej/ wskazania do
zabiegu
B. przeciwwskazania do zabiegu
C. spodziewany efekt
D. niebezpieczeństwa związane
z zabiegiem
Poziom merytoryczny
wykonania zabiegu:
A. skompletowanie sprzętu
B. przygotowanie „pacjenta” do
zabiegu, w tym poinformowanie
pacjenta o przebiegu zabiegu,
C. technika wykonania zabiegu :
- przeprowadzenie czynności
wstępnych
- poprawność kolejności
wykonywania zabiegu
- kontrola parametrów zabiegu
- kontrola stanu pacjenta
podczas zabiegu
- precyzja wykonania zabiegu
- ergonomia pracy terapeuty
- postępowanie ze sprzętem,
pacjentem po wykonaniu
zabiegu
- przekazanie zaleceń dla
pacjenta
Bezpieczeństwo:
w tym przestrzeganie zasad
higieny, stosowanie środków
ochrony osobistej
pacjenta
oraz własne:

8 pkt.:

2 pkt. – student całkowicie
spełnia kryterium

2

1 pkt. – student w części spełnia
kryterium

2.

3.

2
2
2
20 pkt.:

2 pkt. – student całkowicie
spełnia kryterium

2
2

1 pkt. – student w części spełnia
kryterium

12
2
2
2
2
2
2
2

2
4 pkt.:

2
2

2 pkt. – student całkowicie
spełnia kryterium
1 pkt. – student w części spełnia
kryterium
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4.

Umiejętności komunikowania
interpersonalnego:
-pierwsze nawiązanie kontaktu z
pacjentem (empatia, uśmiech,
zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa)
- utrzymanie kontaktu z
pacjentem w czasie zabiegu

4pkt.:

Samodzielność wykonania
zadania

4 pkt.

RAZEM:

2

2

4 pkt. – w pełni samodzielnie
realizuje zadanie
3 pkt. – zabieg wykonuje
samodzielnie, ale wykazuje
częściowe braki
w przygotowaniu teoretycznym,
2 pkt. – wykonuje zabieg
z niewielką pomocą w zakresie
przygotowania teoretycznego
i praktycznego,
1 pkt.- wykonuje zabieg
z niewielką pomocą w zakresie
przygotowania teoretycznego
i praktycznego, z osłabioną
umiejętnością komunikacji
interpersonalnej

40 pkt

0 - 71 pkt. – niedostateczny (2,0)
72-80 pkt. – dostateczny (3,0)
81- 90 pkt. – dostateczny plus (3,5)
91- 100 pkt. – dobry (4,0)
101- 110 pkt. – dobry plus (4,5)
111- 120 pkt. – bardzo dobry (5,0)
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Załącznik nr 2
KIERUNEK FIZJOTERAPIA
CZĘŚĆPRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
ARKUSZ OCENY WYKONANIA ZADANIA EGZAMINACYJNEGO
Imię i nazwisko studenta: …..............................................................
Data egzaminu: …..................................................

ZADANIE Z DZIEDZINY: KINEZYTERAPIA / FIZYKOTERAPIA / MASAŻ,
NOWOCZESNE METODY FIZJOTERAPII I TERAPIA MANUALNA
ZADANIE NR:
Treść wylosowanego zadania:

L.p.

Kryterium oceny

Punktacja

Zasady punktacji

1.

Przygotowanie teoretyczne do
wykonywania zadania:
A. wiedza na temat jednostki
chorobowej / wskazania do zabiegu
B. przeciwwskazania do zabiegu
C. spodziewany efekt
D. niebezpieczeństwa związane
z zabiegiem

8 pkt.:

2 pkt. – student
całkowicie spełnia
kryterium

Poziom merytoryczny wykonania
zabiegu:
A. skompletowanie sprzętu
B. przygotowanie „pacjenta” do
zabiegu, w tym poinformowanie
pacjenta o przebiegu zabiegu,
C. technika wykonania zabiegu :
- przeprowadzenie czynności
wstępnych
- poprawność kolejności
wykonywania zabiegu
- kontrola parametrów zabiegu
- kontrola stanu pacjenta podczas
zabiegu
- precyzja wykonania zabiegu
- ergonomia pracy terapeuty
- postępowanie ze sprzętem,
pacjentem po wykonaniu zabiegu
- przekazanie zaleceń dla pacjenta

20 pkt.:

2.

Ilość zdobytych
punktów

2
2
2
2

2
2
12
2

1 pkt – student w
części spełnia
kryterium

2 pkt. – student
całkowicie spełnia
kryterium
1 pkt. – student
w części spełnia
kryterium

2
2
2
2
2
2
2
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3.

4.

Bezpieczeństwo:
w tym przestrzeganie zasad higieny,
stosowanie środków ochrony
osobistej
pacjenta
oraz własne:

4 pkt.:

2 pkt. – student
całkowicie spełnia
kryterium

2
2

1 pkt. – student
w części spełnia
kryterium

Umiejętności komunikowania
interpersonalnego:
-pierwsze nawiązanie kontaktu z
pacjentem (empatia uśmiech,
zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa)
- utrzymanie kontaktu z pacjentem
w czasie zabiegu

4pkt:

Samodzielność wykonania zadania

4 pkt.

RAZEM:

2

2

max 40 pkt.

4 pkt. – w pełni
samodzielnie realizuje
zadanie
3 pkt. – zabieg
wykonuje
samodzielnie, ale
wykazuje częściowe
braki w przygotowaniu
teoretycznym,
2 pkt. – wykonuje
zabieg z niewielką
pomocą w zakresie
przygotowania
teoretycznego i
praktycznego,
1 pkt.- wykonuje
zabieg z niewielką
pomocą w zakresie
przygotowania
teoretycznego i
praktycznego, z
osłabioną
umiejętnością
komunikacji
interpersonalnej
Suma
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Załącznik nr 3
KIERUNEK FIZJOTERAPIA
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

P R O T O K Ó Ł K O M I S J I E G ZA M I N A C YJ NE J
Data egzaminu: …..................................................
Imię i nazwisko studenta: …..............................................................

Zdał/zdała część praktyczną egzaminu dyplomowego
Liczba uzyskanych
L.p.

Części egzaminu praktycznego

1.

Kinezyterapia

2.

Fizykoterapia

3.

Masaż, współczesne metody

punktów

fizjoterapii i terapia manualna
SUMA

/120

z wynikiem …...............(pkt.)
i otrzymał/otrzymała ocenę …................................
Egzamin przeprowadziła Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

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

(podpis przewodniczącego Komisji)

Członkowie:
1. …..........................................................................................

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

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

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

3. …..........................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)
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Załącznik nr 4

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
PROTOKÓŁ
Komisji Egzaminu Dyplomowego z dnia
Pan/Pani
imię ojca
miejsce urodzenia
kierunek: Fizjoterapia
studia pierwszego stopnia
zdawał/a egzamin dyplomowy w dniu
przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący:
Promotor:
Recenzent:
Temat:

numer albumu
urodzony/a
rok immtrykulacji

roku

Zadane pytania

Ocena odpowiedzi

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

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

Ocena z części teoretycznej:

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

Biorąc pod uwagę przebieg studiów, ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę odpowiedzi:
1. Średnia ocen za studia
2. Ocena pracy dyplomowej
3. Średnia ocena egzaminu dyplomowego
(część praktyczna i teoretyczna)

.............x 0,5 =........................
.............x 0,25 =........................
.............x.0,25=........................

SUMA:................................
Komisja Egzaminacyjna jednogłośnie/większością głosów uznała, że
Pan/Pani.....................................................
złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem .............................................
i postanowiła nadać tytuł licencjata
z ostatecznym wynikiem (do wpisania na dyplom)..........................................
Uzasadnienie podniesienia oceny na dyplomie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji
Podpis Przewodniczącego Komisji
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
Komisji Egzaminu Dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Do części teoretycznej egzaminu w dniu ………………przystąpiło: ......................studentów
Zdało: ......................studentów
Nie zdało: ..................... studentów
Skład komisji:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

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

(podpis przewodniczącego Komisji)

Członkowie:
1. …..........................................................................................

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

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

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

3. …..........................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)

Do części teoretycznej egzaminu w dniu …………………przystąpiło……………studentów
Zdało: ......................studentów
Nie zdało: ..................... studentów
Skład komisji:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

…........................................
(podpis przewodniczącego Komisji)

Członkowie:
1. .............................................................................................

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

2. .............................................................................................

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

3. .............................................................................................

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

4. .............................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)
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