
 

 

 

  NR ZARZĄDZENIA z dnia 

 
27 lutego 

2015 

ZARZĄDZENIE REKTORA 
ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU  
W SZCZECINIE  

 

3/2015 

W sprawie:  

Procedury dyplomowej na kierunku Fizjoterapia 
Procedura dyplomowa: Fizjoterapia 

 
§ 1 

Procedura dyplomowa na kierunku fizjoterapia, studia pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym, obejmuje dwa elementy: 
1. pracę dyplomową - stanowiącą omówienie wybranego zagadnienia z zakresu fizjoterapii 

tj. studium przypadku; praca dyplomowa składa się z dwóch części:  

 prezentacji multimedialnej w formacie Power Point, 

 oraz korespondującego z prezentacją, teoretycznego opracowania pracy dyplomowej 
– dokument w formacie Word; 

2. egzamin praktyczny. 
§ 2 

1. Egzamin dyplomowy ma na celu ocenę stopnia przygotowania absolwenta do 
samodzielnego wykonywania czynności zawodowych oraz powinien ocenić poziom 
wiedzy, umiejętności oraz  kompetencji wymaganych do realizacji funkcji zawodowych. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczenie obowiązkowych 
praktyk. 

3. Warunkiem ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia jest otrzymanie pozytywnej 
oceny z egzaminu dyplomowego. 

 
§ 4 

Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja egzaminacyjna zwana dalej „Komisją”, w skład 
której wchodzą: 

 przewodniczący – Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana, 

 lider merytoryczny kierunku Fizjoterapia, 

 egzaminatorzy – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe, będące 
nauczycielami akademickimi co najmniej ze stopniem naukowym doktora, przy czym 
jednym z egzaminatorów jest promotor pracy dyplomowej, 

Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby. 
Przewodniczącego Komisji i członków powołuje Dziekan Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu 
w Świnoujściu. 

§ 5 
1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

 przedstawienie pracy dyplomowej, czyli samodzielnie wybranego przez studenta 
zagadnienia z zakresu fizjoterapii w formie prezentacji multimedialnej (wskazane 
studium przypadku), 

 egzaminu praktycznego. 
2. Prezentacja multimedialna, będąca opracowaniem zagadnienia z zakresu fizjoterapii, jest 

rozwiązaniem problemu praktycznego, badawczego lub teoretycznego, przy pomocy 



 

 

istniejącej wiedzy teoretycznej oraz metodologicznej. Ocenie podlega: 

 wartość merytoryczna prezentacji, 

 opracowanie graficzne, 

 sposób prezentacji pracy/problemu badawczego, 

 odpowiedzi na pytania Komisji, postawione w trakcie egzaminu dyplomowego, 
odnoszące się bezpośrednio do prezentowanych przez studenta zagadnień.  

3. Przystępując do egzaminu praktycznego (ustnego) student losuje zadania egzaminacyjne 
przed Komisją. Zadania obejmują treści teoretyczne, dotyczące zastosowania metod 
fizjoterapeutycznych w określonych jednostkach chorobowych oraz zadanie praktyczne 
polegające na zaplanowaniu i symulowaniu wykonania wybranych zabiegów 
fizjoterapeutycznych. 

4. W czasie egzaminu student ma zapewnione warunki do samodzielnego rozwiązania 
zadań egzaminacyjnych. 

5. Po rozpoczęciu egzaminu student może się porozumiewać wyłącznie z przedstawicielami 
Komisji egzaminacyjnej. 

6. Po wylosowaniu zadań egzaminacyjnych student ma czas na przygotowanie odpowiedzi. 
7. W czasie egzaminu na sali przebywają wyłącznie członkowie Komisji oraz student. 
8. Przebywanie w sali egzaminacyjnej innych osób poza wymienionymi w pkt.4 jest 

niedopuszczalne. 
9. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny odpowiedzi studentów na zadania egzaminacyjne 

członkowie Komisji dokumentują w protokole egzaminu dyplomowego. 
 

§6 
1. Ocena końcowa na studiach pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia określana jest 

zgodnie z Regulaminu studiów ZPSB  i obejmuje sumę ocen: 
a) 70 % średnia ocen ze studiów 
b) 15 % ocena pracy dyplomowej (prezentacji) 
c) 15 % z przeprowadzonego egzaminu praktycznego 

2. Jeżeli student złożył egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym,  
a suma składników ostatecznego wyniku studiów wyliczona wg zasad omówionych w 
pkt.1: 

1) wynosi  3.40 i mniej  - ocena na dyplomie nie może być wyższa  niż  
„dostateczny;”  

2) mieści się w przedziale 3.41 do 3.80 -  ocena na dyplomie to „dostateczny plus”, 
3) mieści się  w przedziale 3.81 do 4.20 - ocena na dyplomie to „dobry”, 
4) mieści się w przedziale 4.21 do 4.50 - ocena na dyplomie to „dobry plus”. 

Student, na wniosek Komisji, przy ocenach co najmniej dobrych z pracy i 
odpowiedzi na egzaminie, może otrzymać ocenę „bardzo dobry”, 

5) mieści się w przedziale 4.51 do 5.0 - ocena na dyplomie to „bardzo dobry”. 
3. Studentowi, który osiągnął sumę składników ostatecznego wyniku studiów powyżej 

4.70 oraz uzyskał z pracy i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, na wniosek 
komisji egzaminacyjnej, rektor może przyznać wyróżnienie.  

4. Student ukarany karą dyscyplinarną nie może otrzymać wyróżnienia rektora.  
 

§7 
1. Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej) dla kierunku fizjoterapia stanowi 

załącznik nr 1. 



 

 

2. Do pracy dyplomowej student załącza oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu 
pracy, którego treść jest opublikowana na stronie www Uczelni. Na stronie www Uczelni 
są opublikowane wzory strony tytułowej pracy dyplomowej. 

3. Prezentacja multimedialna powinna składać się z 15 do 20 slajdów przygotowanych w 
programie Power Point. Student powinien złożyć prezentację w formie wydrukowanej 
oraz w formie elektronicznej – plik zapisany na CD. 
Teoretyczne opracowanie pracy dyplomowej jest dokumentem korespondującym z 
prezentacją multimedialną. Student jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu w 
formie wydrukowanej oraz na CD w formacie Word - plik zapisany z rozszerzeniem DOC, 
DOCX, ODT lub RTF. Inne formaty zapisu nie są akceptowane. 
 

§8 
1. Praca dyplomowa zostaje obligatoryjnie poddana weryfikacji w systemie Plagiat.pl. 
2. Na mocy Art. 167a oraz Art. 167b  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 

2005 r. z późn. zm., obroniona praca dyplomowa zostanie umieszczona w ogólnopolskim 
repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

 
 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego 

na kierunku fizjoterapia 
 

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ)  
KIERUNEK FIZJOTERAPIA 

WYDZIAŁ EKONOMII I NAUK O ZDROWIU W ŚWINOUJŚCIU 
 
1. Praca dyplomowa przygotowywana jest w formie prezentacji multimedialnej i teoretycznego opracowania 

pod kierunkiem opiekuna (promotora) pracy. 
2. Tematem pracy dyplomowej może być: 

- kazuistyka, 
- przedstawienie wyników badań własnych, 
- przegląd literatury z wybranej tematyki. 

3. Prezentacja multimedialna powinna składać się z 15 do 20 slajdów przygotowanych w programie Power 
Point. 

4. Czas trwania prezentacji w trakcie egzaminu dyplomowego nie powinien przekraczać 10-15 minut. 
5. Wypowiedź ustna dyplomanta nie może być identyczna z zapisem na slajdach (nie powinien „czytać 

slajdów”). 
6. Praca dyplomowa jest oceniana przez promotora i recenzenta. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego jest pozytywna ocena pracy przez promotora oraz przez recenzenta. 
7. Układ slajdów: 

 każdy ze slajdów powinien być opatrzony tytułem, 

 czcionki powinny mieć krój i rozmiar zapewniający czytelność tekstu na ekranie (zalecana czcionka 
Arial lub Times New Roman), 

 zgodnie z zasadami tworzenia prezentacji multimedialnych, poszczególne slajdy powinny zawierać 
odpowiednie proporcje tekstu, grafiki i innych obiektów (np. zdjęcia poglądowe, schematy).  

8. Pożądana struktura prezentacji multimedialnej pracy dyplomowej:  

 slajd tytułowy (temat opracowania, imię i nazwisko studenta, nazwa uczelni, rok             obrony), 

 slajdy zasadnicze zawierają: 

 cel i założenie pracy, 

 wprowadzenie do omawianego problemu, 

 rozwinięcie problemu w oparciu o współczesne piśmiennictwo związane z poruszaną  
problematyką, w tym wyniki i wnioski. 



 

 

 slajd końcowy: 

 zawiera wykaz wykorzystanego piśmiennictwa (od 10 do 15 pozycji), 

 piśmiennictwo winno być ułożone w kolejności pojawienia się w tekście, 

 sposób umieszczania piśmiennictwa oraz zasady Vancouver opracowane przez   Międzynarodowy 
Komitet Redaktorów Periodyków Medycznych (ICMJE – International  Committee of Medical 
Journal Editors). 

9. Redakcja treści: 

 w przypadku cytowania tekstu lub umieszczania rysunków, zdjęć, wykresów należy umieścić 
informacje o źródle ( nazwisko autora, tytuł, rok wydania publikacji ), 

 ryciny zamieszczone w pracy winny mieć numer, tytuł i podane źródło, 

 informacja o źródle powinna być podana najmniejszą czcionką czytelną na ekranie. 
10. Student składa zaakceptowaną przez opiekuna/promotora prezentację w formie drukowanej i 

elektronicznej: 

 forma drukowana – pierwszy slajd wydrukowany na całej stronie z podpisem opiekuna/promotora 
pracy, datą i adnotacją – praca przyjęta ……………; 

 pozostałe slajdy wydrukowane w formie 4 slajdów na stronie; 

 forma elektroniczna – nagrana płyta CD z napisanym nazwiskiem i imieniem studenta oraz tytułem 
pracy i podpisem opiekuna/promotora pracy. 

11. Prezentację student składa w dziekanacie w papierowej teczce wraz z własnoręcznie podpisanym 
oświadczeniem o samodzielnym przygotowaniu pracy, którego treść jest zamieszczona na stronie www 
Uczelni. 

12. Obligatoryjnym komponentem pracy dyplomowej (poza prezentacją multimedialną) jest teoretyczne 
opracowanie pracy dyplomowej – dokument w formacie Word. Teoretyczne opracowanie pracy 
dyplomowej jest dokumentem korespondującym z prezentacją multimedialną i może stanowić rozszerzony 
(uzupełniony) konspekt prezentacji multimedialnej.  
Dokument należy złożyć w formie wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz na CD - plik zapisany z 
rozszerzeniem DOC, DOCX, ODT lub RTF. Inne formaty zapisu nie są akceptowane. 

13. Teoretyczne opracowanie pracy dyplomowej jest dokumentem o objętości 3-5 stron maszynopisu, łącznie 
od 3000 do 5000 znaków (ze spacjami). 

 

Obowiązuje od: 1 marca 2015r.  

Obowiązuje do: odwołania 

Uwagi:  

Niniejsze zarządzenie znosi zarządzenie nr 6/2013. 

 

Podpis: 

 

 

 

 

 


