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Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego 
na studiach 1° na kierunku fizjoterapia 

Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania z dnia 28 września 2009 roku. 

Obowiązujące od dnia 15 czerwca 2010. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  
1. Podstawę organizacji dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

stanowią przepisy Regulaminu Studiów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i 

Zarządzania w Łodzi – § 43 – 48, obowiązującego od dnia 1 października 2008.  

2. Egzamin licencjacki na studiach Iº na kierunku fizjoterapia przeprowadzany jest bez 

potrzeby uprzedniego przygotowania pracy licencjackiej.  

3. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada dziekan wydziału 

oraz kierownik Zakładu Fizjoterapii. 

4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i ma charakter niejawny.  

5. Zakres pytań egzaminu licencjackiego ustala Rada Wydziału. Zestawy pytań podawane są 

do wiadomości studentów na tablicach informacyjnych na początku ostatniego semestru 

seminaryjnego. 

6. Absolwent otrzymuje dyplom państwowy ukończenia studiów wyższych, potwierdzający 

uzyskanie tytułu licencjata. 

 

 

§ 2. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego   

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów określonych w 

planie studiów i programie nauczania, w tym również praktyk.  

2) zdobycie odpowiedniej liczby punktów ECTS wymaganej dla danego typu studiów, 

3) uzyskanie podpisów w karcie obiegowej studenta, 

4) wywiązanie się ze zobowiązań finansowych wobec Uczelni.    

  

§ 3. Egzamin dyplomowy 

 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w Zakładzie Fizjoterapii   

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący (dziekan lub upoważniony 

przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora 

habilitowanego oraz dwóch specjalistów kierunku ze stopniem co najmniej doktora.   

3. W pracach komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć w charakterze obserwatora opiekun 

roku.  

4. Egzamin licencjacki powinien się odbyć nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty 

zaliczenia ostatniego semestru studiów. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest 

do wiadomości studentów przez dziekana, który ustala harmonogram przebiegu i zakład 

opieki zdrowotnej do przeprowadzenia egzaminu praktycznego.  

5. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch etapów, zdawanych w następującej kolejności: 
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Egzamin praktyczny obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu fizykoterapii, 

kinezyterapii i masażu leczniczego z elementami terapii manualnej oraz fizjoterapii 

klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu i fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów 

wewnętrznych.  

Egzamin teoretyczny obejmuje wiadomości z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i 

masażu leczniczego z elementami terapii manualnej oraz fizjoterapii klinicznej w 

dysfunkcjach narządu ruchu i fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów 

wewnętrznych. 

6. Część praktyczna egzaminu dyplomowego przebiega według następujących zasad: 

•  Student losuje  zestaw egzaminacyjny zawierający 3 zadania  egzaminacyjne z listy 

zagadnień do egzaminu praktycznego.  

•  Zgłasza komisji rozpoczęcie i zakończenie wykonywania każdego z zadań. 

•  Członkowie Komisji oceniają każde z trzech zadań egzaminacyjnych.  

7. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na wykonaniu zadań praktycznych z 

zastosowaniem technicznych umiejętności zawodowych z uzasadnieniem przyjętego 

rozwiązania.  

8. Z przeprowadzonego egzaminu praktycznego komisja sporządza protokół, w którym 

zapisuje treść zadań wraz z ocenami za poszczególne zadania i średnią oceną z egzaminu      

i informuje studenta o uzyskanych wynikach.  

9. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego polega na ocenie wiedzy studenta na 

podstawie jego odpowiedzi na  wylosowany  zestaw  zawierający 3 pytania 

egzaminacyjne. Treść pytań zostaje zapisana w protokole egzaminacyjnym. Członkowie 

Komisji mają prawo do zadawania dodatkowych pytań związanych z tematyką pracy – 

treść dodatkowych pytań nie jest rejestrowana w protokole egzaminacyjnym.  

10. Po wylosowaniu pytań egzaminacyjnych student ma 15 minut na przygotowanie 

odpowiedzi i może w tym celu sporządzać notatki. 

11. Po zakończeniu odpowiedzi na pytania egzaminacyjne student oddaje przewodniczącemu 

komisji kartki z treścią pytań. 

12. Członkowie komisji dokonują oceny odpowiedzi na każde z pytań egzaminacyjnych. 

13. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego obowiązuje następująca skala ocen: 

1. bardzo dobry – 5,0 

2. dobry plus – 4,5 

3. dobry – 4,0 

4. dostateczny plus – 3,5 

5. dostateczny – 3,0 

6. niedostateczny – 2,0 

14. Ustalenie oceny wyników z egzaminu dyplomowego odbywa się w części niejawnej 

posiedzenia komisji. Ocenę egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji podaje do 

wiadomości zdającego po zakończeniu egzaminu.     

15. Komisja po przeprowadzeniu i ocenie egzaminu dyplomowego, dokonuje ustalenia oceny 

i wyniku studiów. 
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16. Komisja dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego wypełniając „Protokół Komisji 

egzaminu  dyplomowego”.  

 

§ 4. Ustalenie wyniku ukończenia studiów  

1. Ukończenie studiów następuje w dniu złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co 

najmniej dostatecznym. 

2. Na dyplomie ukończenia studiów licencjackich wpisuje się wynik uzyskanej oceny 

końcowej wyrażonej w stopniach, oblicza się według następujących zasad. 

• 60% średniej arytmetycznej ocen z toku studiów. 

• 20% ocena egzaminu praktycznego.  

• 20% ocena egzaminu teoretycznego. 

3. Wynik wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z następującą zasadą: 

• do 3,50 – dostateczny, 

• od 3,51 do 4,50 – dobry, 

• od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry 

4. Warunkiem wpisania na dyplomie oceny dobrej jest uzyskanie z toku studiów średniej 

ocen nie niższej niż 3,25. Komisja może podwyższyć ocenę o jeden stopień, jeżeli w 

ostatnim roku studiów student osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,80 oraz uzyskał 

oceny bardzo dobre z egzaminu dyplomowego.             

5. Na wniosek Komisji Egzaminacyjnej Rektor  może przyznać wyróżnienie studentowi, 

który osiągnął średnia ocen z toku studiów powyżej 4,90 oraz uzyskał z egzaminu 

dyplomowego oceny bardzo dobre. 

6. Protokoły z egzaminu dyplomowego wraz ze stosowną dokumentacją powinny być 

złożone do dziekanatu w ciągu 3 dniu od przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.        

 

§ 5. Powtórny egzamin    

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub z powodu przerwania egzaminu 

dyplomowego dziekan w porozumieniu z przewodniczącym Komisji wyznacza drugi 

termin  jako ostateczny. 

2. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej, niż przed upływem jednego miesiąca i 

nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 

3. W uzasadnionych przypadkach inny termin egzaminu dyplomowego ustala dziekan. 

4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w drugim 

terminie, student traci prawa studenckie, a dziekan skreśla go z listy studentów. 

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

niniejszych zasad, rozstrzyga dziekan. 

6. Zwrot oryginału świadectwa dojrzałości oraz innych dokumentów, następuje za 

pokwitowaniem po rozliczeniu studenta z Uczelnią. 
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§ 6. Postanowienia końcowe  
1. Powyższe zasady dyplomowania obowiązują od dnia 15 czerwca roku akademickiego 

2009/2010. Wówczas tracą moc obowiązująca zasady dyplomowania z dnia 20 

października 2008 roku.    

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


