ZARZĄDZENIE nr 95/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia przepisów przejściowych dla studentów
byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
dotyczących procedury procesu dyplomowania
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 13 ust. 3 Statutu
Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 293/2016-2020 Senatu Uniwersytetu
Opolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.) oraz § 5, w związku z § 1 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie włączenia
Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu
Opolskiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 938) Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:
§1
1. W okresie, o którym mowa w § 1 zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia okresu przejściowego stosowania
w Uniwersytecie Opolskim rozwiązań prawnych wynikających z dotychczasowych
wewnętrznych aktów prawnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu, dla studentów byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu, wprowadza się przepisy przejściowe dotyczące procesu dyplomowania.
2. W zakresie stosowania wobec studentów, o których mowa w ust. 1, Regulaminu
Studiów Uniwersytetu Opolskiego, stanowiącego załącznik do uchwały
nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
wprowadza się niżej wskazane zasady:
1) promotorem pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia na kierunku
dietetyka i kosmetologia może być osoba zatrudniona na stanowisku
wykładowcy, posiadająca stopnień naukowy doktora, w wyjątkowych
sytuacjach także osoba zatrudniona na stanowisku wykładowy posiadająca
tytuł zawodowy magistra;
2) promotorem pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia na kierunku
fizjoterapia i kosmetologia może być osoba zatrudniona na stanowisku
wykładowcy posiadająca stopnień naukowy doktora;
3) promotorem pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny oraz prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki;

4) promotorem pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia na kierunku
położnictwo jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny oraz prawo wykonywania zawodu
położnej;
5) promotorem pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo może być nauczyciel akademicki, który posiada
co najmniej stopień naukowy doktora i który posiada kompetencje zawodowe
lub naukowe oraz doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym dla danego
kierunku;
6) ocenę pracy dyplomowej oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen
pozytywnych promotora i recenzenta. W przypadku negatywnej oceny
recenzenta, dziekan powołuje drugiego recenzenta. Ocena drugiego recenzenta
stanowi ocenę ostateczną i brana jest do obliczenia średniej arytmetycznej,
o której mowa w zdaniu pierwszym;
7) w przypadku otrzymania przez studenta dwóch ocen negatywnych od
recenzentów, dziekan powołuje nowego promotora oraz wyznacza termin
egzaminu dyplomowego nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia wystawienia oceny
negatywnej przez drugiego recenzenta;
8) ocenę pracy dyplomowej stanowi średnia arytmetyczna, o której mowa w ust.
2 pkt 6, zgodnie z następującymi regułami:
do 3,25
– dostateczny (3,0),
od 3,26 do 3,74 – dostateczny plus (3,5),
od 3,75 do 4,25 – dobry (4,0),
od 4,26 do 4,74 – dobry plus (4,5),
od 4,75 do 5,00 – bardzo dobry (5,0);
9) student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie wyznaczonym
przez dziekana;
10) warunkiem poddania ocenie pracy dyplomowej studenta jest spełnienie
wszystkich wymagań wynikających z programu i harmonogramu studiów,
w tym złożenie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk zawodowych;
11) na wniosek studenta lub promotora pracy dyplomowej, dziekan może wydłużyć
termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż o trzy miesiące od
wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, w przypadku:
a) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną;
b) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie
z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta.
Wniosek należy złożyć nie później, niż przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 9;
12) egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w terminie
wyznaczonym przez dziekana;
13) egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia odbywa się
w nieprzekraczalnym terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia ostatniego
egzaminu wynikającego z programu i harmonogramu studiów. Termin
egzaminu wyznacza dziekan;

14) egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia składa się z dwóch części
– praktycznej i teoretycznej;
15) egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, na kierunku dietetyka,
przeprowadza się zgodnie z następującymi regułami:
a) egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna. Komisja
egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Dziekan powołuje
odrębną komisję egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminu
praktycznego i egzaminu teoretycznego;
b) w skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
praktycznego wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 członkowie komisji.
c) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 15 lit. b tiret 1, jest
osoba wyznaczona przez dziekana. Członkami komisji, o których mowa w
ust. 2 pkt 15 lit. b tiret 2, są osoby posiadające kierunkowe wykształcenia
zawodowe w zakresie dietetyki;
d) w skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
teoretycznego wchodzą:
 przewodniczący komisji
 promotor;
 recenzent.
e) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 15 lit. d tiret 1, jest
dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana. Dziekan może powołać
dodatkowego członka komisji – osobę posiadającą kierunkowe
wykształcenie zawodowe w zakresie dietetyki;
f) dziekan, na wniosek studenta może powołać w skład komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego lub komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu teoretycznego opiekuna
roku w charakterze obserwatora;
g) egzamin praktyczny polega na wykonaniu przez studenta zadania
praktycznego z zakresu dietetyki.
h) zadania praktyczne będące przedmiotem egzaminu praktycznego
wybierane jest przez studenta w drodze losowania. Po wylosowaniu zadania
praktycznego, student ma prawo do 15 minutowego przygotowania się do
odpowiedzi ustnej. Egzamin praktyczny oceniany jest przez komisję zgodnie
z kryteriami opisanymi w karcie przebiegu egzaminu praktycznego;
i) egzamin teoretyczny polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na
trzy pytania z zakresu dietetyki. Jedno pytania egzaminacyjne będące
przedmiotem egzaminu teoretycznego wybierane jest przez studenta
w drodze losowania. Dwa pozostałe pytania egzaminacyjne zadają
odpowiednio promotor oraz recenzent. Po wylosowaniu pytania, student ma
prawo do 10 minutowego przygotowania się do odpowiedzi;
j) student, który z egzaminu praktycznego uzyskał ocenę co najmniej
dostateczną oraz z egzaminu teoretycznego uzyskał ocenę niedostateczną,
przystępuje w drugim terminie do egzaminu teoretycznego;
k) student, który z egzaminu praktycznego lub teoretycznego uzyskał
w drugim terminie ocenę niedostateczną, ma prawo przystąpić do egzaminu
dyplomowego w następnym roku akademickim. Student przystępuje
wówczas do egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego;
l) od ocen z egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 15 lit. h-i,
nie przysługuje odwołanie;

16) egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, na kierunku
kosmetologia, przeprowadza się zgodnie z następującymi regułami:
a) egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna. Komisja
egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Dziekan powołuje
odrębną komisję egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminu
praktycznego i egzaminu teoretycznego;
b) w skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
praktycznego wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 członkowie komisji.
c) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 16 lit. b tiret 1, jest
osoba wyznaczona przez dziekana. Członkami komisji, o których mowa w
ust. 2 pkt 16 lit. b tiret 2, są osoby posiadające kierunkowe wykształcenia
zawodowe w zakresie kosmetologii;
d) w skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
teoretycznego wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 promotor;
 recenzent.
e) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 16 lit. d tiret 1, jest
dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana. Dziekan może powołać
dodatkowego członka komisji – osobę posiadającą kierunkowe
wykształcenie zawodowe w zakresie kosmetologii;
f) dziekan, na wniosek studenta może powołać w skład komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego lub komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu teoretycznego opiekuna
roku w charakterze obserwatora;
g) egzamin praktyczny polega na rozwiązaniu przez studenta testu
składającego się z dwudziestu pytań zamkniętych z zakresu kosmetologii
oraz wykonaniu przez studenta zadania praktycznego z zakresu
kosmetologii specjalistycznej. Zadanie praktyczne z zakresu kosmetologii
specjalistycznej będące przedmiotem egzaminu praktycznego wybierane
jest przez studenta w drodze losowania. Zadanie praktyczne z zakresu
kosmetologii specjalistycznej wykonywane jest na modelu. Modelem nie
może być student kosmetologii oraz osoba posiadająca wykształcenie z
zakresu kosmetologii. Po wylosowaniu zadania praktycznego, student ma
prawo do 15 minutowego przygotowania się do odpowiedzi. Egzamin
praktyczny oceniany jest przez komisję zgodnie z kryteriami opisanymi w
karcie przebiegu egzaminu praktycznego;
h) egzamin teoretyczny polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na
trzy pytania z zakresu kosmetologii. Jedno pytania egzaminacyjne będące
przedmiotem egzaminu teoretycznego wybierane jest przez studenta
w drodze losowania. Dwa pozostałe pytanie zadają odpowiednio promotor
oraz recenzent. Po wylosowaniu pytania, student ma prawo do 5
minutowego przygotowania się do odpowiedzi;
i) student, który z egzaminu praktycznego uzyskał ocenę co najmniej
dostateczną oraz z egzaminu teoretycznego uzyskał ocenę niedostateczną,
przystępuje w drugim terminie do egzaminu teoretycznego;
j) student, który z egzaminu praktycznego lub teoretycznego uzyskał
w drugim terminie ocenę niedostateczną, ma prawo przystąpić do
egzaminu dyplomowego w następnym roku akademickim. Student
przystępuje wówczas do egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego;

k) od ocen z egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 16 lit. g-h, nie
przysługuje odwołanie;
17) egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, na kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo, przeprowadza się zgodnie z następującymi
regułami:
a) egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna. Komisja
egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Dziekan powołuje
odrębną komisję egzaminacyjną dla przeprowadzenia egzaminu
praktycznego i egzaminu teoretycznego;
b) w skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
praktycznego wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 członkowie komisji.
c) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 17 lit. b tiret 1, jest
dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana. Członkami komisji,
o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. b tiret 2, są osoby posiadające
kierunkowe
wykształcenia
zawodowe
w
zakresie
odpowiednio
pielęgniarstwa albo położnictwa;
d) w pracach komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 17 lit. b mogą uczestniczyć
przedstawiciele Samorządu Pielęgniarek i Położnych, Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz opiekun roku – w charakterze
obserwatorów;
e) w skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 17 lit. b może wchodzić
przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej – pielęgniarki, położne,
oddziałowe, naczelne;
f) w skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu
teoretycznego wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 promotor;
 recenzent.
g) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 17 lit. f tiret 1, jest
dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana;
h) egzamin praktyczny dla studentów studiów stacjonarnych odbywa się
w zakładach opieki zdrowotnej, w których studenci odbywali zajęcia
praktyczne;
i) w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu
Opolskiego, egzamin praktyczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 17 lit. h, w
roku akademickim 2019/2020 będzie odbywać się w Centrum Symulacji
Medycznej. Egzamin praktyczny na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w
pracowniach: pracowni symulacyjnej pielęgniarstwa internistycznego,
pracowni
symulacyjnej
pielęgniarstwa
chirurgicznego,
pracowni
symulacyjnej pielęgniarstwa pediatrycznego. Egzamin praktyczny na
kierunku położnictwo odbywa się w pracowniach: pracowni symulacyjnej
patologii ciąży, pracowni symulacyjnej Sali porodowej;
j) studenci studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
losują oddział, w którym będą zdawać egzamin praktyczny w terminie
zgodnym z harmonogramem egzaminu dyplomowego wyznaczonym przez
dziekana;
k) na kartce do losowania znajdują się informacje, w jakim oddziale losujący
będzie zdawał egzamin, data egzaminu, godzina rozpoczęcia i zakończenia
egzaminu;

l)
m)

n)
o)

p)
q)
r)

s)

t)

u)

v)
w)

x)

nazwę oddziału wylosowanego przez zdającego wpisuje się do arkusza
zawierającego listę zdających;
zadania
egzaminacyjne
studenci
losują
w
dniu
egzaminu
w oddziale/Centrum Symulacji Medycznej, w którym będą zgodnie
z losowaniem zdawać egzamin;
zadania egzaminacyjne dostarcza przewodniczący komisji egzaminacyjnej
dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego;
egzamin praktyczny dla studentów studiów stacjonarnych polega na:
 sprawowaniu opieki pielęgniarskiej albo położniczej nad wylosowanym
pacjentem;
 złożeniem indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu
pielęgnowania.
egzamin praktyczny na jednym oddziale może być przeprowadzany
równocześnie dla nie więcej niż sześciu studentów;
student powinien zgłosić się na oddział co najmniej 15 minut przed
rozpoczęciem egzaminu praktycznego;
student zobowiązany jest:
 posiadać ubiór zgodny z regulaminem praktyk zawodowych oraz zajęć
praktycznych;
 posiadać identyfikator;
 przestrzegać przepisów wewnętrznych oddziału, BHP oraz profilaktyki
HIV i WZW.
student w trakcie egzaminu praktycznego może w zakresie niezbędnym do
rozwiązania zadania egzaminacyjnego korzystać z dokumentacji pacjenta
i oddziału. Student w ramach egzaminu praktycznego może sprawować
opiekę nad 1 pacjentem. Pacjenci, nad którymi studenci sprawują opiekę
w ramach zadania praktycznego zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na
uczestnictwo w egzaminie praktycznym;
do egzaminu praktycznego nie może przystąpić studentka w ciąży.
Studentka po zakończeniu okresu połogu ma prawo przystąpić do
egzaminu praktycznego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego
brak
przeciwwskazań
zdrowotnych
związanych
z przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Zaświadczenie lekarskie
należy złożyć do dziekana;
wykonanie zadania egzaminu praktycznego oceniane jest przez komisję
zgodnie z kryteriami opisanymi w karcie przebiegu egzaminu praktycznego.
Student powinien znać kryteria oceniania przed rozpoczęciem egzaminu.
Członkowie komisji egzaminacyjnej wypełniają arkusz przebiegu egzaminu,
który stanowi załącznik do dokumentacji egzaminu. Z przebiegu części
praktycznej egzaminu sporządza się protokół według wzoru stanowiącego
załącznik do dokumentacji egzaminu. Do protokołu dołącza się pisemne
sprawozdanie studenta z opieki nad pacjentem oraz arkusze przebiegu
egzaminu;
członek komisji może mieć pod swoją opieką podczas trwania egzaminu
praktycznego nie więcej niż dwóch studentów;
w przypadku, gdy czynności studenta w trakcie trwania egzaminu stanowić
będę czynność zagrażającą życiu lub zdrowiu pacjenta lub popełni błąd
krytyczny przez co rozumie się złamanie zasad aseptyki lub antyseptyki,
pozostaje to równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu praktycznego;
ocena z części praktycznej egzaminu jest oceną cząstkową i student jest
informowany o ocenie wyrażonej w stopniu, po zakończeniu części
praktycznej egzaminu;

y) ocenę z egzaminu praktycznego dla studentów studiów stacjonarnych
stanowi suma wszystkich zdobytych punktów, zgodnie z następującymi
regułami:
do 51 pkt
– niedostateczny (2,0);
52-60 pkt
– dostateczny (3,0);
61-70 pkt
– dostateczny plus (3,5);
71-80 pkt
– dobry (4,0);
81-90 pkt
– dobry plus (4,5);
91-100 pkt
– bardzo dobry (5,0);
z) egzamin teoretyczny polega na prezentacji przez studenta pracy
licencjackiej oraz udzieleniu odpowiedzi pytania z zakresu pielęgniarstwa
albo położnictwa. Pytania egzaminacyjne będące przedmiotem egzaminu
teoretycznego wybierane są przez studenta w drodze losowania. Po
wylosowaniu pytania, student ma prawo do 5 minutowego przygotowania
się do odpowiedzi;
aa) student może przystąpić do egzaminu teoretycznego po uzyskaniu co
najmniej oceny dostatecznej z egzaminu praktycznego;
bb) student, który z egzaminu praktycznego uzyskał ocenę co najmniej
dostateczną oraz z egzaminu teoretycznego uzyskał ocenę niedostateczną,
przystępuje w drugim terminie jedynie do egzaminu teoretycznego z
wyłączeniem egzaminu praktycznego;
cc) student, który z egzaminu praktycznego lub teoretycznego uzyskał
w drugim terminie ocenę niedostateczną, ma prawo przystąpić do egzaminu
dyplomowego w następnym roku akademickim. Student przystępuje
wówczas do egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego;
dd) od ocen z egzaminu praktycznego i teoretycznego, nie przysługuje
odwołanie;
ee) wyniki przebiegu egzaminu oraz punktację odpowiedzi studentów na
pytania egzaminacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole
egzaminu teoretycznego;
ff) student jest informowany o ocenie z egzaminu po zakończeniu całości
egzaminu dyplomowego;
18) egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia składa się z dwóch części –
prezentacji pracy magisterskiej i egzaminu teoretycznego;
19) egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia, na kierunku fizjoterapia
przeprowadza się zgodnie z następującymi regułami:
a) egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna. Komisja
egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Komisję powołuje
dziekan;
b) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 członkowie komisji.
c) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 lit. b tiret 1, jest
dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana. Członkami komisji,
o których mowa w ust. 2 pkt 19 lit. b tiret 2, są osoby posiadające
kierunkowe wykształcenia zawodowe w zakresie fizjoterapii;
d) dziekan, na wniosek studenta może powołać w skład komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego lub komisji
egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu teoretycznego opiekuna
roku w charakterze obserwatora;

e) w skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej –
fizjoterapeuta posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra;
f) w pracach komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Polskiego
Towarzystwa Fizjoterapii oraz opiekun roku w charakterze obserwatora.
l) egzamin dyplomowy polega na prezentacji przez studenta pracy
magisterskiej oraz odpowiedzi na pytania z zakresu fizjoterapii. Pytania
egzaminacyjne będące przedmiotem egzaminu dyplomowego wybierane jest
przez studenta w drodze losowania. Po wylosowaniu pytań, student ma
prawo do przygotowania się do odpowiedzi;
m) od oceny z egzaminu dyplomowego nie przysługuje odwołanie;
20) egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia, na kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo, przeprowadza się zgodnie z następującymi
regułami:
a) egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna. Komisja
egzaminacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Komisję powołuje
dziekan;
b) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 przewodniczący komisji;
 promotor;
 recenzent;
 osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie zawodowe;
c) przewodniczącym komisji, o którym mowa w ust. 2 pkt 20 lit. b tiret 1, jest
dziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana;
d) w pracach komisji może uczestniczyć opiekun roku – w charakterze
obserwatora;
e) w skład komisji może wchodzić przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej.
W przypadku pielęgniarstwa – pielęgniarka posiadająca co najmniej tytuł
zawodowy magistra. W przypadku położnictwa – położna posiadająca co
najmniej tytuł zawodowy magistra;
f) egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
 egzaminu teoretycznego;
 obrony pracy magisterskiej.
g) egzamin teoretyczny, o którym mowa w ust. 2 pkt 20 lit. g tiret 1, polega
na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na dwa pytania. Jedno pytanie
obejmuje zakres przedmiotów zawodowych. Drugie pytanie obejmuje
zakres przedmiotów specjalistycznych. Pytania egzaminacyjne będące
przedmiotem egzaminu teoretycznego wybierane są przez studenta
w drodze losowania. Po wylosowaniu pytania, student ma prawo do 5
minutowego przygotowania się do odpowiedzi;
h) obrona pracy magisterskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 20 lit. g tiret 2,
polega na zaprezentowaniu przez studenta (z wykorzystaniem środków
multimedialnych – np. program Power Point) pracy magisterskiej, w czasie
nieprzekraczającym 10 minut oraz udzieleniu przez studenta odpowiedzi
na pytania dotyczące pracy magisterskiej;
i) od ocen z egzaminu dyplomowego, nie przysługuje odwołanie;
21) laureat olimpiady zawodowej na szczeblu centralnym może być zwolniony
z części teoretycznej egzaminu dyplomowego;
22) ocenę egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia stanowi: 50%
ocena z egzaminu praktycznego oraz 50% ocena z egzaminu teoretycznego (na
którą składa się średnia ocen z trzech pytań egzaminacyjnych). Oceny,

o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią średnie wszystkich ocen
uzyskanych z danej części egzaminu dyplomowego z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku;
23) ocenę z egzaminu na studiach drugiego stopnia oraz studiach jednolitych
magisterskich stanowi: 50% ocena z pracy magisterskiej oraz 50% ocena
z egzaminu teoretycznego. Postanowienia ust. 2 pkt 22 zdanie 2 stosuje się
odpowiednio;
24) w przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego
nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan
wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny. Drugi termin
egzaminu dyplomowego powinien odbyć się nie później, niż w terminie trzech
miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego;
25) w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z co najmniej jednej części
egzaminu dyplomowego, student zobowiązany jest przystąpić ponownie do
egzaminu dyplomowego w drugim terminie;
26) terminy egzaminu dyplomowego, o których mowa w ust. 2 pkt 24 i 25 wyznacza
dziekan;
27) w dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie
z następującymi regułami:
do 3,25
– dostateczny (3,0)
od 3,26 do 3,74 – dostateczny plus (3,5)
od 3,75 do 4,25 – dobry (4,0)
od 4,26 do 4,74 – dobry plus (4,5)
od 4,75 do 5,00 – bardzo dobry (5,0).
3. W zakresie stosowania wobec studentów, o których mowa w ust. 1, zarządzenie
nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie
zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich,
licencjackich i inżynierskich), wprowadza się niżej wskazane zasady:
1) prace dyplomowe na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych magisterskich – na kierunkach dotychczasowej Państwowej
Medycznej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej
przygotowane
zgodnie
z dotychczasowymi wymogami edytorskimi zachowują swoją ważność;
2) prace dyplomowe na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz
jednolitych magisterskich – na kierunkach dotychczasowej Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej przygotowuje zgodnie z niżej
wskazanymi zasadami:
a) wymogi formalne i edytorskie pracy dyplomowej – stanowią załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia;
b) wskazówki dotyczące przygotowania bibliografii pracy dyplomowej
stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) wprowadza się wzór oświadczenia studenta oraz wzór oświadczenia promotora
– stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszego
zarządzenia.

§2
1. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do studentów, o których mowa w § 1
ust. 1, którzy proces dyplomowania rozpoczną do 30 września 2020 r.
2. Przez rozpoczęcie procesu dyplomowania rozumie się złożenie pracy dyplomowej
dziekanowi.
3. Wszystkie dotychczasowe czynności przeprowadzone w procesie dyplomowania
studentów, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowują swoją ważność, o ile przepisy
niniejszego zarządzenia lub wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących
w Uniwersytecie Opolskim nie stanowią inaczej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się:
1) Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego, stanowiący załącznik do
uchwały nr 186/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25
kwietnia 2019 r.;
2) Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 stycznia
2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych
(magisterskich, licencjackich i inżynierskich).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem lub wewnętrznymi
aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4 pkt 1-2 oraz kwestiach spornych,
decyzję podejmuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego.
6. Prawo wiążącej wykładni postanowień niniejszego zarządzenia przysługuje
wyłącznie Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
15 lipca 2020 r.

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
prof. dr hab. Marek Masnyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia 95/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

WYMOGI FORMALNE I EDYTORSKIE PRACY DYPLOMOWEJ DLA KIERUNKÓW
DOTYCHCZASOWEJ PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ
1. Układ typograficzny pracy dyplomowej:
1) poglądowy:
a) strona tytułowa (zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji
prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich));
b) streszczenie,
c) spis treści,
d) wykaz skrótów (wymagane jeśli występują w pracy),
e) wstęp (należy podać uzasadnienie podjętego problemu),
f) cel pracy,
g) rozdziały (treść pracy obejmująca przedstawienie badanego problemu na
podstawie literatury przedmiotu),
h) podsumowanie,
i) bibliografia,
j) spis tabel,
k) spis rycin.
2) oryginalny:
a) strona tytułowa (zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji
prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich),
b) streszczenie (wg wzoru w załączniku).
c) spis treści,
d) wykaz skrótów (wymagane jeśli występują w pracy),
e) wstęp (należy przedstawić aktualny stan literatury w zakresie podjętego
tematu),
f) cel i założenia pracy (cel ogólny, cele szczegółowe, hipotezy, problemy
badawcze, zmienne badawcze),
g) materiał i metody (należy podać opis zastosowanych metod badawczych:
metoda doboru obiektów do badań, miejsce badań, metody zbierania
danych, metody opracowania i prezentacji wyników, opis narzędzia
badawczego, zgoda komisji bioetycznej),
h) wyniki badań własnych (omówienie kolejno według celów),
i) dyskusja,
j) wnioski końcowe,
k) bibliografia,
l) spis tabel,
m) spis rycin,
n) załączniki ( np. kwestionariusz ankiety).
3) opis przypadku:
a) strona tytułowa (zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji
prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich),
b) streszczenie,
c) spis treści,
d) wykaz skrótów (wymagane, jeśli występują w pracy),

e) wstęp (należy przedstawić aktualny stan literatury w zakresie podjętego
tematu)
f) cel i założenia pracy ,
g) materiał i metody: studium przypadku, miejsce badań, wykorzystane
narzędzia: wywiad, obserwacja itp.,
h) opis pacjenta – przeszłość chorobowa, aktualne zaburzenia, prowadzona
diagnostyka, terapia, zalecenia i rokowanie,
i) dyskusja,
j) wnioski,
k) bibliografia,
l) spis tabel,
m) spis rycin,
n) załączniki (zgoda pacjenta).
4) praca doświadczalna:
a) strona tytułowa (zarządzenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji
prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich),
b) streszczenie,
c) spis treści,
d) wykaz skrótów,
e) wstęp (należy przedstawić aktualny stan literatury w zakresie podjętego
tematu),
f) cel i założenia pracy,
g) materiał i metody,
h) przebieg doświadczenia,
i) wyniki,
j) dyskusja,
k) wnioski,
l) bibliografia,
m) spis tabel,
n) spis rycin,
o) załączniki.
2. Przy pisaniu pracy dyplomowej należy przestrzegać zasad edytorskich
stosowanych w literaturze naukowej. Pisząc prace dyplomową należy posługiwać
się formą bezosobową.
3. Objętość pracy dyplomowej powinna być ustalona z promotorem na podstawie
opracowywanego zagadnienia i zakresu badań. W przypadku prac poglądowych
zaleca się nie mniej niż 30 stron tekstu właściwego.
4. Praca powinna być napisana na komputerze. Zalecenia edytorskie:
1) odstępy między wierszami – 1,5,
2) wielkość czcionki 12,
3) rodzaj czcionki – Times New Roman,
4) lewy margines – 4,5 cm,
5) prawy margines – 2 cm,
6) margines górny i dolny – 2,5 cm,
7) justowanie obustronne,
8) każdy akapit należy zaczynać wcięciem (tabulator),
9) strony pracy, począwszy od „spis treści" numerowane u dołu strony,
10) rysunki, wykresy, zdjęcia i tabele należy zamieszczać centralnie w stosunku
do lewego i prawego marginesu. Powinny być numerowane kolejno za pomocą
liczb arabskich (Rys. 1, Wykres 1, Zdj. 1, Tab. 1 itd.). Łącznie z numerami
powinny występować odpowiednie podpisy. Podpisy (czcionką Times New
Roman o rozmiarze 10 pkt i normalnej grubości) należy umieszczać centralnie
nad tabelami lub pod rysunkami, wykresami i zdjęciami.

Załącznik nr 2 do zarządzenia 95/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA BIBLIOGRAFII PRACY
DYPLOMOWEJ DLA KIERUNKÓW DOTYCHCZASOWEJ PAŃSTWOWEJ
MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
1. Piśmiennictwo – zaleca się nie mniej niż 30 pozycji – powinno zawierać pozycje
wyłącznie cytowane. Publikacje należy numerować liczbami w nawiasach
klamrowych, np. [I], [6, 13], według kolejności pojawiania się ich w pracy bez
brania pod uwagę alfabetu. Gdy publikacje są cytowane wielokrotnie w trakcie
pracy zachowują swoją „aktualną" numerację bez względu na to w jakim miejscu
pracy się znajdują. Spis piśmiennictwa umieszczamy na końcu pracy zgodnie
z kolejnością cytowanych prac w tekście. Nie stosuje się przypisów na dole
strony.
2. Elementy opisu bibliograficznego i ich kolejność:
1) Odpowiedzialność główna (nazwisko autora/ redaktora/ instytucji w wypadku
braku wcześniej wymienionych),
2) Tytuł,
3) Dodatek do tytułu,
4) Odpowiedzialność drugorzędna (nazwy współtwórców),
5) Oznaczenie wydania (które w kolejności zaczynając od drugiego),
6) Miejsce wydania,
7) Nazwa wydawcy,
8) Rok wydania,
9) Liczba tomów (wydawnictwo wielotomowe),
10) Liczba zeszytów (czasopisma),
11) Liczba stron (objętość),
12) Uwagi (również data dostępu – źródło elektroniczne).
3. Poniżej znajdują się dwa warianty opisów bibliograficznych w stylu
Vancouver. Należy wybrać tylko jeden z wariantów, wariant „1" lub „2" i
konsekwentnie trzymać się go w całej pracy:
1) Wariant 1:
a) artykuł w czasopiśmie




Wróblewska T. Błaszczuk J, Kurpas D, Bieszcz-Płostkonka K. Efektywność
rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Fam Med Prim Car
Rev 2014;16(l):35-8.
Briłhante D, Harfouche A, Macedo A, SReis S. Model of evaluation cost/value
of blood in a hospital, a contribution. J Transfus Med 2014;7(1):10-14.
Bulski W. Opracowanie teoretycznych i praktycznych zasad wyznaczania
dawek i przeprowadzania audytów dozymetrycznych w zakładach radioterapii
w Polsce. Nowotwory 2011; (Suppl 1):3-14.

b) artykuł bez podanych autorów lub organizacja występująca jako autor


Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia [editonal], OSOZ 2014;2:20-21.

c) artykuł – więcej niż sześciu autorów


Kucharzewski Mr Halski T, Rajftir J, Pastemok M, Widera S. Zduńczyk M. et al.
Wpływ ciśnienia i długości trwania pojedynczego zabiegu pneumatycznego
drenażu limfatycznego na redukcję pierwotnego obrzęku chłonnego kończyn

dolnych u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną. Leczenie Ran
2013;I0(1):7-11.

d) książka/podręcznik autorstwa od jednej do trzech osób



Prusiński A. Neurologia praktyczna. Wyd 2 [uzup]. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL; 2001.
Sanders R. Traumatologia układu ruchu: Core Knowledge in Orthopaedics.
Dziak A. [red wyd pol]. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2009.

e) książka/podręcznik autorstwa powyżej trzech osób


Gajewska M. Szulc J. Płaczek M, et al. Podstawy receptury aptecznej:
materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Gdańsk: Gdański Uniwersytet
Medyczny; 2012.

f) książka/podręcznik – praca zbiorowa pod redakcją



Radowicki S, Szyłło K, [red]. Endometrioza: diagnostyka i leczenie. Wrocław:
Elsevier Urban & Partner; 2013.
Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, et al., editors. Sabiston chirurgia.
T 3. Popiela T, [red], Wrocław: E!sevier Urban & Partner; 2013.

g) książka /podręcznik – wydawcą jest instytucja lub organizacja


NHS Managment Executive. Purchasing inteligence. London: Managment
Executive; 1991.

h) rozdział w książce/podręczniku



Jayasinghe Y, Simmons P. Choroby piersi u młodocianych. W: Altchek A,
Deligdisch L, [red]. Ginekologia dziecięca. Wrocław: Elsevier Urban &Partner;
2013. s. 278-86.
Lewandowski J. Matusiak M, Szulc P. The influence of field hockey training
on the angular values of vertebral column curvature and spinał mobility. W:
Bytniewski M, editor. Physical culture and hcalth. Biała Podlaska: Państwowa
Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; 2011. s. 21-3.

i) dysertacja/praca niepublikowana (licencjacka, magisterska, doktorska,
habilitacyjna)


Gołąb A. Wiedza na temat chorób odkleszczowych oraz ich profilaktyki [praca
licencjacka], Opole: PMWSZ w Opolu; 2013.

j) materiały konferencyjne – zbiór prac pod redakcją


Hopfer E, [red]: V Olsztyński Dzień Fizjoterapii. 10 lat dydaktyki fizjoterapii na
Warmii i Mazurach: 29-30 maja 2009; Olsztyn, Polska. Olsztyn: Olsztyńska
Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009.

k) praca w materiałach konferencyjnych/zjazdowych


Wojtan A. Wpływ danych klinicznych udaru niedokrwiennego mózgu na
występowanie zespołu zaniedbywania połowicznego. W: Szpital Uniwersytecki
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oddział Kraków. X Konferencja
Szkoleniowo-Naukowa. Pacjent – Pielęgniarka partnerzy w działaniu. Program

i streszczenia prac; maj 31-1 czerwca 2012; Polska. Kraków: Szpital
Uniwersytecki w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oddział Kraków;
2012. s. 45-53.

l) ustawy/rozporządzenia


Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z 2005, Dz U Nr 33, poz 289 z późn
zm, (21 stycznia 2005).

m) artykuł w postaci elektronicznej




Uchmanowicz I, Lisiak M, Jankowska-Polańska B. Narzędzia badawcze
stosowane w ocenie zespołu kruchości. Gerontol Pol [serial online] 2013
styczeń-marzec [cytowany 2014 lipiec 1];22(1):[8 s ekranowe]. Adres: URL:
http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/view/38799
Alonso E, Vale C, Vieytes MR, Botana LM. Translocation of PKC by yessotoxin
in an in vitro model of Alzheimer's disease with improvement of tau and pamyloid pathology. ACS Chem Neurosci [serial online] 2013 Jul [cytowany
2014
czerwiec
6];4(7):[9
s
ekranowe].
Adres:
URL:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23527608.

n) materiały zaczerpnięte z WWW


Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Symbole pielęgniarskie:
czepkowanie [strona główna w Internecie], [cytowany 2014 czerwiec 4], Adres:
URL: http://www.wmpp.org.pl/pl/symbole-pielęgniarskie/czepkowanie.html.

o) książka w postaci elektronicznej na CD-ROM


Biostatystyka: wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej
w naukach biomedycznych [ CD-ROM]. Watała C. a-Medica Press,
[producenci], Wyd 2 [uzup]. Wersja 2.0. Łódź: a-Medica Press; 2012.

2) Wariant 2:
a) artykuł w czasopiśmie




Wróblewska I., Błaszczuk J., Kurpas D., Bieszcz-Płostkonka K.: Efektywność
rehabilitacji w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Fam. Med. Prim. Car.
Rev. 2014; 16(l):35-38
Brilhante D., Harfouche A., Macedo A., SReis S.: Model of evaluation
cost/value of blood in a hospital, a contribution. J. Transfus. Med. 2014; 7( 1):
10-14
Bulski W.: Opracowanie teoretycznych i praktycznych zasad wyznaczania
dawek i przeprowadzania audytów dozymetrycznych w zakładach radioterapii
w Polsce. Nowotwory 2011; (Suppl 1):3-14

b) artykuł bez podanych autorów lub organizacja występująca jako autor


Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia [editorial]: OSOZ 2014;2:20-21

c) artykuł – więcej niż sześciu autorów


Kucharzewski M., Halski T., Rajfur J„ Pasternok M., Widera S., Zduńczyk M i
wsp.: Wpływ ciśnienia i długości trwania pojedynczego zabiegu
pneumatycznego drenażu limfatycznego na redukcję pierwotnego obrzęku

chłonnego kończyn dolnych u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
Leczenie Ran 2013; 10( 1 );7-l 1

d) książka/podręcznik autorstwa od jednej do trzech osób



Prusiński A.: Neurologia praktyczna. Wyd. 2. [uzup.]. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2001
Sanders R.: Traumatologia układu ruchu: Core Knowledge in Orthopaedics.
Dziak A. [red. Wyd. pol.]. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009

e) książka/podręcznik autorstwa powyżej trzech osób


Gajewska M„ Szulc J., Płaczek M., i wsp.: Podstawy receptury aptecznej:
materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Gdański Uniwersytet Medyczny,
Gdańsk 2012

f) książka/podręcznik – praca zbiorowa pod redakcją



Radowicki S., Szyłło K. [red.]: Endometrioza: diagnostyka i leczenie. Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2013
Townsend C.M., Beauchamp R.D., Evers B.M., i wsp., ed.]: Sabiston chirurgia.
T. 3. Popiela T., [red.]. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013

g) książka /podręcznik – wydawcą jest instytucja lub organizacja


NHS Managment Executive. Purchasing mteligence. Managment Executive,
London 1991

h) rozdział w książce/podręczniku



Jayasinghe Y., Simmons P.: Choroby piersi u młodocianych. W: Altchek A.,
Deligdisch L. [red.]. Ginekologia dziecięca. Elsevier Urban & Partner, Wrocław
2013; s. 278-286
Lewandowski J., Matusiak M.. Szulc P.: The influence of field hockey training
on the angular values of vertebral column cur\'ature and spinał mobility. W:
Bytniewski M., [red.]. Physical culture and health. Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011, s. 21-33

i) dysertacja / praca niepublikowana
doktorska, habilitacyjna)


(licencjacka,

magisterska,

Gołąb A.: Wiedza na temat chorób odkleszczowych oraz ich profilaktyki [praca
licencjacka], PMWSZ w Opolu, Opole 2013

j) materiały konferencyjne – zbiór prac pod redakcją


Hopfer E. [red.]: V Olsztyński Dzień Fizjoterapii. 10 lat dydaktyki fizjoterapii na
Warmii i Mazurach; 29-30 maja 2009, Olsztyn, Polska. Olsztyńska Szkoła
Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Olsztyn 2009

k) praca w materiałach konferencyjnych/zjazdowych


Wojtan A.: Wpływ danych klinicznych udaru niedokrwiennego mózgu na
występowanie zespołu zaniedbywania połowicznego. W: Szpital Uniwersytecki
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oddział Kraków. X Konferencja

Szkoleniowo-Naukowa. Pacjent – Pielęgniarka partnerzy w działaniu. Program
i streszczenia prac; maj 31-1 czerwca2012; Polska. Szpital Uniwersytecki w
Krakowie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oddział Kraków, Kraków 2012,
s. 45-53

l) ustawy/rozporządzenia


Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach z 2005, Dz. U. Nr 33, poz. 289
z późn. zm., (21 stycznia 2005)

m) artykuł w postaci elektronicznej


Uchmanowicz I., Lisiak M., Jankowska-Polańska B.: Narzędzia badawcze
stosowane w ocenie zespołu kruchości. Gerontol. Pol. [serial online] 2013
styczeń-marzec [cytowany 1 lipca 2014];22(1):[8 s ekranowe]. Adres:
http://czasopisma. viamedica.pl/up/article/view73 8799

n) materiały zaczerpnięte z WWW


Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego. Symbole pielęgniarskie:
czepkowanie [strona główna w Internecie], [cytowany 2014 czerwiec 4J.
Adres: http://www.wmpp.org.pPpl/symbole-pielegniarskie/czepkowanie.html

o) książka w postaci elektronicznej


Biostatystyka: wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej
w naukach biomedycznych [ CD-ROM]. Watała C. a-Medica Press,
[producenci], Wyd. 2. [uzup.]. Wersja 2.0. a-Medica Press, Łódź 2012.

Załącznik nr 3 do zarządzenia 95/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Opole ………………………

……………………………………………………
Nazwisko i imię
……………………………………………………
Wydział
……………………………………………………
Kierunek
……………………………………………………
Specjalność
OŚWIADCZENIE STUDENTA

Oświadczam, że przedłożona do obrony w wersji elektronicznej (1 płyta CD, format
PDF) praca licencjacka/magisterska*) pod tytułem
…….…………………………………………………..............................................................
…….…………………………………………………..............................................................
…….…………………………………………………..............................................................
jest zgodna z pracą złożoną w wersji wydrukowanej.
Oświadczam
również,
że
wszystkie
licencjackiej/magisterskiej*) są identyczne.

wydrukowane

wersje

……………………………………
Podpis studenta
*) niepotrzebne skreślić

pracy

Załącznik nr 4 do zarządzenia 95/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Opole ………………………

……………………………………………………
Nazwisko i imię
……………………………………………………
Wydział
……………………………………………………
Kierunek
……………………………………………………
Specjalność
OŚWIADCZENIE PROMOTORA

Oświadczam, że przedłożona do obrony w wersji elektronicznej (1 płyta CD, format
PDF) praca licencjacka/magisterska*) pod tytułem
…….…………………………………………………..............................................................
…….…………………………………………………..............................................................
…….…………………………………………………..............................................................
przygotowana przez Panią/Pana* ………………………………………… jest zgodna z
pracą złożoną w wersji wydrukowanej.
Oświadczam, że wszystkie wydrukowane
licencjackiej/magisterskiej*) są identyczne.

wersje

wyżej

wymienionej

pracy

Oświadczam również, że wersje wyżej wymienionej pracy w formie elektronicznej oraz
wydrukowanej zostały przeze mnie zaakceptowane jako ostateczne.

*) niepotrzebne skreślić

……………………………………
Podpis promotora

