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lorzqdzenie nr 1712021
Rektoro Wyższej Szkoły Zdrowio w Gdońsku

z dnio 1 pażdzierniko 2021 r,

w sprowie: ustolenio zosod przebiegu Egzominu Dyplomowego no studioch jedno|itych
mogisterskich no kierunku fizjoteropio i drugiego stopnio no kierunku kosmetologio i dietetyko

No podstowie:

^n.76 
ust. 1 pkt.2 i3 ustowy Prowo o szkolnictwie wyzszym i nouce (Dz.U. z2O1Br.poz.lóóB),

§ 44,45,4ó Regulominu Siudiow WyższejSzkoły Zdrowio w Gdońsku obowiqzujqcego od dnio
1 poździerniko 20l9 r.

Rozdziołu lX Regulominu Procesu DypIomowonio Wyzszej Szkoły Zdrowio w Gdonsku
obowiqzujqcego od dnio l poździernikcl 2020 r.

Zorzqdzom, co noslępuje:
§l

l. Celem Egzominu Dyplomowego jest weryfikocjo osiqgnięcio pzez studento zokłodonych
w progromie studiow dlo donego kierunku studiow drugiego stopnio lub jednolitych
studiow mogisterskich efekiow uczenio się.

2. W trokcie Egzominu Dyplomowego student powinien wykozoc się wiedzq:
o) podstowowq dlo donego kierunku studiow,
b) specjolistycznq dlo donego kierunku studiow dotyczqcq:

- wybronej ściezki ksztołcenio - dotyczy kierunku kosmetologio,
- zreolizowonych modułow z grupy zojęć do wyboru - dotyczy kierunku

dietetyko,
- fizjoteropii klinicznej - dotyczy kierunku fizjoteropio.

c) z zokresu problemotyki zwiqzonelzprzygotowonq procq dyplomowq.

§2

l. Egzomin Dyplomowy skłodojq siudenci roku progromowo nojwyższego, czyli
ostotniego semestru kończqcego noukę no studioch drugiego stopnio lub jednolitych
mogisterskich.

2. Zo orgonizocję i pzebieg Egzominu Dyp|omowego odpowiedziolny jest Rektor. ktory:

o) powołuje Dyplomowq Komisję Egzominocyjnq,
b) zotwierdzo hormonogrom pzebiegu Egzominu Dyplomowego.

3. Egzomin Dyplomowy paeprowodzo Dyp|omowo Komisjo Egzominocyjno w skłodzie:

o) paewodniczqcy komisji, ktorym moze byc: Rektor, pełnomocnicy rektoro lub
wyznoczony pzez Rektoro nouczycieI okodemickiIub inno osobo prowodzqco
zojęcio dydoktyczne no donym kierunku z co nojmniej stopniem noukowym
doktoro,

b) członkowie komisji, ktorymi sq promotor i recenzent procy dyplomowej.
4. W pzypodku, gdy promotor lub recenzent nie może byc obecny podczos Egzominu

Dyplomowego Rektor wyznoczo zostępsiwo w postoci osoby z rownozędnym tyiułem
noukowym i doświodczeniem w donym obszoze noukowym, co zostępowony członek
Dyplomowej Komisji Egzominocyjnej.

5. Zostępowony członek Dyplomowej Komisji Egzominocyjnej zobowiqzony jest do
dostorczenio recenzji procy dyplomowej oroz pytonio z obszoru problemotyki procy
dyp|omowej, ktore zostonie zodone studentowi podczos Egzominu Dyplomowego.
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6. W Dyplomowej Komisji Egzominocyjnej moze dodotkowo zosiodoc paedstowiciel
środowisko społeczno - gospodorczego, ktorego doświodczenie zowodowe jest zbieżne z
kierunkiem studiow dypIomonto.

§3

]. Egzomin Dyp|omowy jest egzominem ustnym i skłodo się z:

o) krotkiej (do 5 minut) prezentocjiproblemoiyki procy dyplomowej, obejmujqcej
cel procy oroz nojistotniejsze wyniki iwnioski,

b) udzielenio odpowiedzi no 3 pytonio, w tym:

- jedno pytonie wy|osowone z puli 40 zogodnień kierunkowych
podstowowych określonych dlo donego kierunku siudiow,

- jedno pytonie wylosowone z puli 30 zogodnien obejmujqcych moduły
specjolistyczne dlo donego kierunku studiow wg § l, ust. 2. pkt. b)
ni niejsze g o Zarzqdzenia.

- jedno pytonie doiyczqce problemotyki procy dyplomowej określone przez
recenzento procy dypIomowej.

2. Kożde pytonie jest ocenione oddzielnie.
3. W przypodku rozbieżności ocen decydujqcy głos no|ezy do przewodniczqcego

Dyplomowej Komisji Egzominocyjnej .

4. Worunkiem zdonio Egzominu Dyp|omowego jest otrzymonie, co nojmniej oceny
dostotecznej
z odpowiedzi no kozde z lrzech pyton,

5. Czos przewidywony no Egzomin Dyplomowy dlo jednego studento wynosi l5-20 minut,
prty czym po wylosowoniu izopisoniu pytoń student otrzymuje dodotkowo około l5
minut no przygoiowonie się do odpowiedzi.

§4

l. Po Egzominie Dyplomowym Dyplomowo Komisjo Egzominocyjno ustolo ostoteczny wynik
studiow, ktory jest wpisywony no dyp|omie i podoje go do wiodomości studento w dniu
Egzominu Dyplomowego.

2. Ostoieczny wynik studiów obliczo się z dokłodnościq do dwoch miejsc po pzecinku joko sumę
tzech skłodnikow:

o) 0,ó średniej z ocen pzedmiotow określonej zgodnie z § 23 ust. l0 Regulominu
S,tudiow WSZ,

b) 0,2 pozytywnej oceny procy dyplomowej dokononej przez promotoro i

recenzento procy dyplomowej,
c) 0,2 pozytywnej oceny z Egzominu Dyplomowego.

2, No dyplomie ukończenio studiow wyźszych wpisuje się ocenę słownq zgodnie z § 4ó ust. 4
Regulominu Studiow WSZ.

§5

Sposob postępowonio w pozosiołych sprowoch określo Regulomin Siudiow Wyższej Szkoły
Zdrowio w Gdońsku.
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§ó

Zarzqdzenie wchodzi w życie z dniem 1 poździerniko 2021 r. dlo studeniow progromowo
nojwyższego roku, czyli ostotniego kończqcego noukę no studioch drugiego stopnio lub
jednolitych mogisterskich.

dr n, med. Morzena Podgórsko
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wyższrl szKoŁy zDRowlA w GDANsKu
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