
1 

DECYZJA NR 7/2021 

REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

z dnia 24 września 2021 roku 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminu egzaminu praktycznego metodą mini OSCE 

(Objective Structured Clinical Examination) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo  

w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

 

 
Działając na podstawie: 

- § 26 ust. 10 lit. b) Statutu WSIiZ w Rzeszowie nadanego uchwałą Zarządu SPP-Innowacje II sp. z o.o. 

z siedzibą w Rzeszowie nr 4/2019 z dnia 3 września 2019 r. (z późn. zm.),  

- Rozporządzenia Ministra i Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielę-

gniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t. j. Dz.U. z 2021 

poz. 755), 

ustalam co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Wprowadzam Regulamin egzaminu praktycznego metodą mini OSCE (Objective Structured Cli-

nical Examination) dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 

2. Regulamin stanowi Załącznik do Decyzji. 

 

 

§ 2. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. 

 

 

 
Z up. Prorektor ds. Nauczania 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ 
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Załącznik do Decyzji Rektora 

nr 7/2021 z dnia 24.09.2021r. 

 

 

REGULAMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO METODĄ MINI OSCE 

(OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION)  

DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO  

W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Mini OSCE (Objective Structured Clinical Examination) jest egzaminem standaryzowanym oce-

niającym wybrane umiejętności praktyczne studentów zdobyte w czasie ćwiczeń z przedmiotu 

Podstawy pielęgniarstwa. Egzamin przeprowadzany jest na zakończenie drugiego semestru rea-

lizacji przedmiotu. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie przez studenta wszystkich efektów uczenia 

się określonych w karcie przedmiotu dla ćwiczeń z Podstawy pielęgniarstwa. 

3. Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Prodziekana Kolegium Medycznego ds. kie-

runku Pielęgniarstwo. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący oraz Członkowie Komisji. 

W skład Komisji mogą wchodzić wyłącznie nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące 

zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo, posiadający kierunkowe wykształcenie zawodowe i aktualne 

prawo wykonywania zawodu. 

4. Egzamin przeprowadzany jest w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich. 

5. Podczas egzaminu student jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu dydaktycznego 

w Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich oraz Zarządzenia Rektora w sprawie ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania WSIiZ 

w Rzeszowie. 

6. Zabrania się wnoszenia i korzystania w trakcie egzaminu z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych, a także komunikowania się pomiędzy studentami w trakcie egzaminu. 

Jakakolwiek próba komunikacji lub posiadanie urządzeń elektronicznych będzie traktowane jako 

złamanie regulaminu i skutkuje oceną negatywną z egzaminu.  

 

Przebieg egzaminu 

 

§ 2. 

1. Na egzamin mini OSCE studenci zgłaszają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Pro-

dziekana Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo, 15 minut przed planowanym roz-

poczęciem egzaminu, w umundurowaniu, zamiennym obuwiu oraz z identyfikatorem. Strój nie-

zgodny z Regulaminem, o którym mowa w § 1 ust. 5, skutkuje niedopuszczeniem studenta do 

egzaminu.  

2. Egzamin składa się z minimum 2, a maksymalnie 6 stacji OSCE. W ramach egzaminu student 

wykonuje zadania przypisane do poszczególnych stacji.  

3. Wszyscy studenci przystępujący do egzaminu otrzymują do wykonania to samo zadanie, w tym 

samym przedziale czasowych i są oceniani wg tych samych kryteriów oceniania (tzw. listy kon-

trolnej - checklisty). 

4. Student otrzymuje na początku zaliczenia stacji instrukcję pisemną dotyczącą wykonania zadania. 

5. Do wykonania zadania student wykorzystuje przygotowane na stacji materiały, sprzęt, trenażery 

oraz fantomy. 

6. W czasie wykonywania zadania student pracuje samodzielnie. Od momentu rozpoczęcia zadania 

nie udziela się studentowi dodatkowych informacji.  
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7. Na wykonanie każdego zadania przewidziany jest określony czas (5-10 minut). Komisja odlicza 

czas wykonania zadania od momentu zapoznania się studenta z instrukcją. Komisja informuje 

studenta o upływie wyznaczonego czasu.  

8. Wykonanie zadania jest oceniane przez Komisję z wykorzystaniem checklisty opracowanej dla 

każdej stacji. Brak wykonania zadania, wykonanie zadania po upływie czasu przewidzianego na 

jego wykonanie lub niepoprawne wykonanie zadania skutkuje brakiem zaliczenia danej stacji. 

9. Zmiana pomiędzy stacjami następuje na wyraźne polecenie Komisji zgodnie z harmonogramem 

egzaminu. 

10. Do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każ-

dej ze stacji. 

11. Oceną z egzaminu mini OSCE jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta z po-

szczególnych stacji, wg zasady: 

a) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 3.0 a 3.49 wpisuje się 3.0, 

b) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 3.50 a 3.74 wpisuje się 3.5, 

c) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 3.75 a 4.24 wpisuje się 4.0, 

d) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 4.25 a 4.50 wpisuje się 4.5, 

e) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 4.51 a 5.00 wpisuje się 5.0. 

12. W przypadku nieuzyskania przez studenta pozytywnej oceny z egzaminu mini OSCE w pierw-

szym terminie, student może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym (student zalicza 

ponownie stację, z której nie uzyskał zaliczenia), w terminie wyznaczonym przez Prodziekana 

Kolegium Medycznego ds. kierunku Pielęgniarstwo. 

13. W przypadku nieuzyskania przez studenta pozytywnej oceny z egzaminu mini OSCE w terminie 

poprawkowym, student nie otrzymuje zaliczenia końcowego z ćwiczeń z przedmiotu Podstawy 

pielęgniarstwa. W takim przypadku obowiązują zasady dotyczące zaliczeń poprawkowych zgod-

nie z Regulaminem Studiów WSIiZ w Rzeszowie. 

14. Na ocenę końcową z ćwiczeń w drugim semestrze przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa składa się 

ocena z egzaminu mini OSCE (z wagą 0,4) oraz uśredniona ocena z efektów uczenia się zaliczonych 

przez studenta w ramach ćwiczeń w drugim semestrze realizacji przedmiotu (z wagą 0,6). 

 

Dokumentacja egzaminu mini OSCE 

 

§ 3. 

1. Dokumentację egzaminu mini OSCE stanowią: 

a) zadania, 

b) checklisty, 

c) karta oceny studenta (wzór karty określa Załącznik do Regulaminu). 

2. Dokumentację egzaminu mini OSCE należy przekazać Prodziekanowi Kolegium Medycznego 

ds. kierunku Pielęgniarstwo. 

 

 

 
Z up. Prorektor ds. Nauczania 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ 
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Załącznik 

do Regulaminu egzaminu praktycznego metodą mini OSCE 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 

 

 

KARTA OCENY STUDENTA 

EGZAMIN PRAKTYCZNY METODĄ MINI OSCE 

NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 

 

 

Imię i nazwisko studenta ………………………………………………………. 

Numer albumu …………………………………………………………………. 

Data egzaminu mini OSCE ……………………………………………………. 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący ………………………………………………………….……. 

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

…………………………………………………………………… 

 

Oceny z poszczególnych stacji1 
Średnia arytmetyczna ocen  

z poszczególnych stacji 

Ocena z egzaminu  

mini OSCE2 

Stacja nr 1  

  

Stacja nr 2  

Stacja nr 3  

Stacja nr 4  

Stacja nr 5  

Stacja nr 6  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

….………………………. 

Członkowie Komisji  

…....…………………….. 

………………………….. 

                                                           
1 Wypełnione przez Komisję checklisty z poszczególnych stacji powinny stanowić załączniki do niniejszej karty 
2 Oceną z egzaminu mini OSCE jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych stacji, wg zasady: 

a) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 3.0 a 3.49 wpisuje się 3.0, 
b) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 3.50 a 3.74 wpisuje się 3.5, 

c) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 3.75 a 4.24 wpisuje się 4.0, 

d) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 4.25 a 4.50 wpisuje się 4.5, 

e) w przypadku średniej arytmetycznej pomiędzy 4.51 a 5.00 wpisuje się 5.0. 


