
 
 

REGULAMIN DYPLOMOWANIA  

na kierunkach: Zdrowie Publiczne, Dietetyka,  

Ratownictwo Medyczne, Koordynowana Opieka Senioralna, Fizjoterapia 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Tryb i ogólne zasady przygotowywania prac dyplomowych i egzaminowania określa rozdział V 

Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Uchwała nr 54/2017  

z dnia 23 marca 2017 roku Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) oraz Zarządzenie Rektora 

nr 58/2017. 

Studenci przygotowują prace dyplomowe w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi pod kierunkiem uprawnionych do tego nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora  

(za zgodą Dziekana). Zaleca się, aby Studenci przygotowywali prace w jednostkach Wydziału 

Nauk o Zdrowiu (WNoZ) lub (za zgodą Dziekana WNoZ) w jednostkach pozawydziałowych, 

które realizowały zajęcia dydaktyczne dla studentów WNoZ na określonych kierunkach. 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, 

prezentującym wiedzę i umiejętności Studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem  

i profilem kształcenia. Tematyka pracy powinna być związana z obszarem badawczym jednostki 

organizacyjnej, w której jest realizowana, z uwzględnieniem specyfiki związanej  

z kierunkiem studiów. Wybór tematu pracy dyplomowej Student oraz Promotor potwierdzają, 

składając podpisy na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 

58/2017. Wypełniony i podpisany formularz Student zobowiązany jest złożyć  

w Dziekanacie. Formularz umieszcza się w teczce akt osobowych Studenta. W przypadku  

gdy praca dyplomowa spełnia kryteria eksperymentu medycznego Student zobowiązany jest do 

złożenia wniosku do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego. Tryb składania wniosku oraz zasady 

wydawania opinii określają odrębne przepisy.  

Praca dyplomowa ma charakter oryginalny (badawczy). Dotyczy to zarówno Studentów studiów 

magisterskich, jak i licencjackich. Prace dyplomowe na kierunkach o profilu praktycznym 

powinny określać użyteczność podejmowanego tematu i walory aplikacyjne. Celem takich prac ma 

być rozwiązanie określonego problemu badawczego z możliwością praktycznego aplikowania 

wyników pracy. Obrona pracy dyplomowej może odbywać  

się z udziałem interesariuszy zewnętrznych, na stanowisku pracy. Prace dyplomowe  

na kierunkach o profilu praktycznym powinny zawierać elementy, które jednoznacznie wskazują 

na zdobyte umiejętności praktyczne.  



Praca dyplomowa, zarówno licencjacka, jak i magisterska może mieć również formę publikacji 

naukowej. Aby artykuł mógł być rozpatrywany jako praca dyplomowa powinien spełniać 

wszystkie spośród następujących warunków:  

1. artykuł oryginalny, 

2. artykuł nawiązuje do efektów kształcenia, osiąganych na danym kierunku studiów, 

poziomie i profilu kształcenia,  

3. opublikowany w czasopiśmie recenzowanym znajdującym się w wykazie czasopism 

naukowych ogłoszonych aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

4. opublikowany lub przyjęty do druku w pełnej wersji, 

5. Student jest pierwszym autorem opracowania – poza Studentem dopuszcza się udział 

maksymalnie dwóch współautorów, przy czym wkład studenta powinien być nie mniejszy niż 

80% (informacja o wkładzie własnym studenta powinna być szczegółowo opisana przez 

Promotora), 

6. tytuł pracy dyplomowej jest tożsamy z tytułem artykułu, 

7. tryb postępowania jest identyczny jak w przypadku prac o charakterze tradycyjnym 

począwszy od zgłoszenia tytułu/tematu pracy po egzamin dyplomowy.  

Pracę dyplomową Student składa w Dziekanacie w formie papierowej i elektronicznej,  

w terminie wskazanym w Regulaminie studiów lub określonym przez Radę Wydziału.  

Przed złożeniem pracy dyplomowej w Dziekanacie, Student zobowiązany jest uzyskać akceptację 

Promotora pracy. Akceptacja ta jest warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych 

zajęć przygotowujących Studenta do wykonania i złożenia pracy dyplomowej. Promotor wypełnia 

oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej, którego wzór określa załącznik nr 3 Zarządzenia 

Rektora nr 58/2017. Wraz z pracą dyplomową Student składa w Dziekanacie wniosek o 

dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 Zarządzenia 

Rektora nr 58/2017. Wzór wniosku dostępny jest  

w ESOS.  

Pisemnej oceny pracy dyplomowej dokonują Promotor oraz Recenzent. Do wyznaczenia 

Recenzenta pracy dyplomowej stosuje się odpowiednio zasady określone dla Promotora pracy. 

Recenzent powinien być specjalistą w dyscyplinie, której dotyczy obszar tematyczny pracy. Po 

dokonaniu oceny pracy dyplomowej Promotor i Recenzent zobowiązani  

są wypełnić oraz złożyć w Dziekanacie formularze oceny pracy dyplomowej, których wzory 

określają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do Zarządzenia Rektora 58/2017. Oba formularze, wraz z 

recenzją umieszcza się w teczce akt osobowych Studenta. W przypadku wystąpienia znacznych 

rozbieżności stanowisk Promotora i Recenzenta co do pracy dyplomowej, decyzję podejmuje 

Dziekan WNoZ. Dziekan może zasięgnąć opinii innego nauczyciela akademickiego odpowiedniej 

specjalności, zatrudnionego w Uniwersytecie Medycznym  

lub w innej uczelni.  



Ocenę z pracy dyplomowej określa się w skali ocen ustalonej w Regulaminie studiów  

dla zaliczeń i egzaminów. Ostateczna ocena pracy dyplomowej zostaje wyliczona  

na podstawie przyznanych przez nich punktów, na wnioskach stanowiących załącznik  

do niniejszych zasad według wzoru:  

Całkowita liczba uzyskanych punktów = [(punkty promotora – punkty za wkład pracy własnej 

studenta)  + punkty recenzenta] : 2 + punkty za wkład pracy własnej studenta 

Liczba punktów przyznawanych przez promotora: 0-55; przez recenzenta: 0-50; za wkład pracy 

własnej studenta (przyznaje promotor): 0-5. 

 Skala ocen na podstawie uzyskanej liczby punktów: 

 Liczba punktów Ocena z pracy 

33 - 37 3,0 

38 - 42 3,5 

43 - 47 4,0 

48 - 51 4,5 

52 - 55 5,0 

  

Student składa w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej (podpisaną na pierwszej 

stronie przez promotora) i elektronicznej wraz z wnioskami Promotora i Recenzenta. Każda praca 

poddawana jest analizie za pomocą antyplagiatowego programu komputerowego. Student może 

zapoznać się z zasadami funkcjonowania systemu antyplagiatowego bezpośrednio w Dziekanacie 

lub na stronie internetowej www.plagiat.pl. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Nauk  

o Zdrowiu. Komisje egzaminów dyplomowych powoływane są doraźnie dla przeprowadzenia 

poszczególnych egzaminów.  

W ich skład wchodzą:  

• Przewodniczący – wskazany przez Dziekana w osobie profesora lub doktora 

habilitowanego,  

• Promotor pracy dyplomowej,  

• Recenzent pracy i ew. Opiekun pracy.  

Egzamin dyplomowy jest jednostopniowym egzaminem ustnym. Po przedstawieniu tez pracy, 

wykorzystując prezentację multimedialną (zarówno na studiach licencjackich,  

jak i magisterskich), Student przystępuje do obrony pracy dyplomowej. Pytania egzaminacyjne 

dotyczą zarówno pracy dyplomowej, jak i całego materiału studiów  

z uwzględnieniem odpowiedniego kierunku, stopnia i profilu kształcenia. Podczas egzaminu 

dyplomowego wyróżniane są składowe oceniające wiedzę, umiejętności praktyczne oraz 



kompetencje społeczne. Część pytań z zakresu wiedzy oraz umiejętności praktycznych Student 

losuje z zestawu zagadnień przygotowanych przez Komisję Egzaminacyjną. Komisja sporządza 

Kartę absolwenta (wzór Nr 1), w której wpisywane są pytania zadane podczas egzaminu, oceny 

uzyskane za poszczególne pytania oraz ocena końcowa. Ocena końcowa wynika ze średniej 

wszystkich ocen, uzyskanych w czasie egzaminu. Karta absolwenta zostaje podpisana przez 

wszystkich członków komisji. Po zakończonym egzaminie przewodniczący Komisji w obecności 

pozostałych jej członków informuje studenta o wyniku egzaminu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wzór Nr 1                                          

K A R T A      A B S O L W E N T A 

 
                                       z protokołem Komisji Egzaminu Dyplomowego (KED) 

 
 

I.  Pan/i:  ……………………………..…. syn/córka: …………………… urodzony/a: ………………… 

w: ……………...…………….. - student/ka Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek: ………………… 

specjalność: ………………….. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,  rok immatrykulacji: 

…………………, nr albumu: ……………………….. został/a dopuszczony/a do egzaminu dyplomowego po 

zaliczeniu w dniu: ………………………. z wynikiem: …………………… pracy dyplomowej pt. 

„………………………………………..”  

   wykonanej w: ………………………………………………………….. 

    pod kierunkiem:  ………………………………………………………. 

    Recenzent pracy:   …………………………………………………….. 

 

 II.    Egzamin dyplomowy przeprowadziła KED dnia: ……………………… w składzie: 

     Przewodniczący:       ……………………………………………………….. 

        Członkowie:              ………………………………………………………… 

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

                     

Zadane pytania:                                                                                                 Ocena odpowiedzi: 

 

WIEDZA 

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

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

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

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE 

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

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

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

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

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

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

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



 

 

Biorąc pod uwagę oceny odpowiedzi Komisja jednogłośnie – większością głosów uznała, że: 

   Pan/i ……………………………  złożył/a egzamin dyplomowy z wynikiem: ……............................. 

  i  uzyskał tytuł zawodowy: ……………………………….. 

   Podpis przewodniczącego:  ............................................... 

   Podpisy członków Komisji:  ...............................................               

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

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

 

III. Ocena toku studiów: 

 

A. Ocena średnia egzaminów i zaliczeń końcowych:  .......................................... 

B. Ocena pracy dyplomowej: ............................................................................... 

C. Wynik egzaminu dyplomowego: ...................................................................... 

D. Wyliczony ostateczny wynik studiów*:  ............................................................ 

E. Ostateczna ocena słowna:  ................................................................................ 

*- ostateczny wynik studiów wyliczony według wzoru: 3/5 A + 1/5 B + 1/5 C 

 

 

IV.   Uwagi specjalne  

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

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

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

 

 

 

                                                                                                                            

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

                   Podpis Dziekana 

 

 

 

 

 

 


