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Regulamin Egzaminu Praktycznego z Przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu (PNZ) 

dla Studentów V roku Analityki Medycznej  w roku akademickim 2020/2021 

 

Praktyczny Egzamin końcowy obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte 

podczas kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. 

 

I. Warunki przystąpienia do egzaminu 

1.Do Egzaminu będą dopuszczeni Studenci, którzy: 

a) uzyskali zaliczenie z przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu  

b) zapoznali się i złożyli własnoręczny podpis na Regulaminie Egzaminu Praktycznego 

 

II. Elementy podlegające ocenie 

1.Podczas Egzaminu: 

a) wykonanie czynności laboratoryjnych oraz organizacja stanowiska pracy 

b) wypełnienie sprawozdania laboratoryjnego 

c) wiedza zdobyta z przedmiotów obejmujących zagadnienia z PNZ, opis przypadku medycznego 

 

III. Przebieg Egzaminu 

Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna. 

Egzamin Praktyczny przeprowadzony będzie w wyznaczonych datach w 4 równolicznych grupach i 

będzie trwał po 75 minut dla każdej z grup. 

Wykaz osób wraz z podziałem na grupy oraz terminem i godziną egzaminu zostanie przesłany na 

adresy mailowe studentów oraz udostępniony na stronie Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej w 

najszybszym możliwym terminie. 

Znajomość przynależności do grupy zostaje potwierdzona przez Studenta poprzez odesłanie 

wiadomości zwrotnej potwierdzającej odczytanie wiadomości na adres 

sylwia.placzkowska@umed.wroc.pl. 

 

1. Przed przystąpieniem do Egzaminu Student losuje zestaw pytań egzaminacyjnych. 

2. Numer wylosowanego zestawu jest zgodny z numerem stanowiska. 

3. Czas realizacji zadania jest jednakowy dla każdego Studenta i nie może ulec wydłużeniu. Czas 

realizacji zadania może ulec skróceniu jeśli Student uzna, że wykonał wszystkie zadania przed 

upływem czasu przeznaczonego na Egzamin. 

4. W momencie zakończenia czasu trwania Egzaminu wszyscy Studenci zobowiązani są do 

oddania wypełnionych sprawozdań egzaminacyjnych i zakończenia czynności praktycznych. 

Treść i forma sprawozdania zostanie przedstawiona Studentom na zajęciach poprzedzających 

egzamin. 

5. Student zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na Egzamin. W przeciwnym razie nie 

zostanie dopuszczony do Egzaminu. 

6. Student zobowiązany jest do przyniesienia długopisu, ołówka, obuwia zmiennego. Brak 

obuwia zmiennego uniemożliwi przystąpienie do Egzaminu Praktycznego. Fartuchy ochronne 

i kalkulatory będą udostępnione przez Katedrę Diagnostyki Laboratoryjnej. 



7. Podczas Egzaminu nie ma możliwości opuszczania sali. W losowych przypadkach 

opuszczenie sali będzie możliwe jedynie w obecności pracowników Katedry Diagnostyki 

Laboratoryjnej i/lub Diagnostycznego Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego. 

8. Zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 33 pkt 3) Student, który korzysta lub skorzystał w trakcie 

egzaminu z niedozwolonej pomocy, materiałów naukowych i urządzeń (bez zgody 

egzaminatora), nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu. W przypadku wystąpienia 

zdarzenia, egzaminator powiadamia Dziekana właściwego Wydziału. 

9. Wyniki Egzaminu Praktycznego 

 wyniki Egzaminu Praktycznego udostępnione zostaną Studentom do 2 dni od zakończenia 

Egzaminu Praktycznego poprzez wywieszenie listy (wyłącznie numery indeksów, bez imion i 

nazwisk) na tablicy ogłoszeń Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej, umieszczenie ich na stronie 

internetowej Katedry oraz przesłanie drogą elektroniczną na adresy mailowe Studentów 

 

IV. Ocena końcowa egzaminu: 

Na ocenę końcową Egzaminu Praktycznego składać się będzie: 

 ocena z wykonanych zadań 

 postawa studenta w trakcie realizacji przedmiotu Praktyczna Nauka Zawodu 

 zaliczenie egzaminu nastąpi po uzyskaniu przez Studenta co najmniej  61% punktów z 

każdego pytania/zadnia wchodzącego w skład zestawu. 

 

V. Uwagi końcowe 

1. W przypadku nie zdania Egzaminu Praktycznego Student ma prawo przystąpić dwukrotnie do 

Egzaminu Praktycznego poprawkowego (I i II termin poprawkowy). 

2. W przypadku, gdy Student nie przystąpił do Egzaminu Praktycznego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych z I terminu Egzaminu otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) i 

przystępuje do Egzaminu w I terminie poprawkowym. 

3. Student, który z przyczyn losowych/usprawiedliwionych nie przystąpi do Egzaminu w I 

terminie przystępuje do Egzaminu w I terminie poprawkowym, ale termin ten traktowany jest 

jako I termin. 

4. Dopuszczalna jest zmiana składu osobowego grupy, tak aby grupa egzaminacyjna nie liczyła 

więcej niż ustalona liczba osób. 

5. Każda niezbędna Studentowi pomoc ze Strony Komisji skutkować będzie obniżeniem oceny z 

Egzaminu Praktycznego. 

6. Dopuszczalna jest możliwość obecności tzw. Wizytatorów (Pracowników Uczelni) podczas 

trwania Egzaminu. 

7. Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej przez okres dwóch tygodni od dnia 

ogłoszenia wyników lub w terminie późniejszym po uzgodnieniu z egzaminatorem lub osobą 

prowadzącą zajęcia.. 

8. Studenci, którzy nie dostarczyli kart zaliczeń z zajęć PNZ odbywających się w Laboratorium 

USK, mogą być warunkowo dopuszczeni do Egzaminu, jednak w skład zestawu pytań 

zostanie włączone dodatkowe pytanie, a czas realizacji zadań egzaminacyjnych nie będzie 

wydłużony. 


