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Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie Regulaminu Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego /OSCE/ 

w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Na wniosek Dziekana Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rada Dydaktyczna Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia:

Pozytywnie zaopiniować "Regulamin Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu 

Klinicznego /OSCE/ w ramach przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa" w Kolegium Nauk 

Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego /w załączeniu/.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej 

Kolegium Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dziekan

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR

Dziekanat Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski 
Al. mjr. W. Kopisto 2 a, 35-959 Rzeszów
tel. +48 017 872 1107, e-mail: dziekanatcm@ur.edu.pl
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REGULAMIN
OBIEKTYWNEGO STRUKTURYZOWANEGO EGZAMINU KLINICZNEGO 

(OSCE) 
w ramach

Przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa 
dla Studentów Kierunku Pielęgniarstwo 

studia pierwszego stopnia

I. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 755).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Używane w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

/. OSCE - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny - praktyczny test 

oceniający umiejętności praktyczne określone efektami uczenia się 

w przedmiocie Podstawy Pielęgniarstwa;

2. CSM - Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Warszawska 26 a;

3. Sala OSCE - sala egzaminacyjna OSCE, pomieszczenie/sala, w której odbywa 

się egzamin OSCE;

4. Regulamin - Regulamin przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu Podstawy 

Pielęgniarstwa w formie OSCE,

5. Przewodniczący - osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej, nadzorująca przygotowanie i przeprowadzenie Egzaminu 

OSCE z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa;

6. Koordynator — Koordynator przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa
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7. Egzaminator - nauczyciel powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej OSCE 

decyzją Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych, odpowiedzialny za 

przygotowanie i przebieg OSCE;

8. Komisja - zespół nauczycieli powołanych decyzją Rady Dydaktycznej 

Kolegium Nauk Medycznych, odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg 

OSCE;

9. Student - osoba, która zrealizowała i pozytywnie zakończyła wszystkie 

obowiązujące formy zajęć z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa i została 

dopuszczona do OSCE;

10. Technik - technik symulacji medycznej, pracownik CSM, osoba niebędąca 

członkiem Komisji Egzaminacyjnej, odpowiadająca za organizację i techniczny 

przebieg OSCE.

§2

1. OSCE odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego i obejmuje sprawdzenie, w wy standaryzowanych 

warunkach symulacyjnych umiejętności praktycznych określanych jako efekty uczenia 

się, zawartych w sylabusie przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa, a nabytych w trakcie 

realizacji różnych form zajęć.

2. Warunkiem dopuszczenia do OSCE jest pozytywne zaliczenie teoretycznych podstaw 

umiejętności określonych efektami uczenia się w zakresie objętym OSCE.

3. OSCE realizowany jest w warunkach symulowanych, co pozwala na uzyskanie 

wyników egzaminu porównywalnych pomiędzy poszczególnymi zdającymi poprzez 

zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oraz zasad oceniania dla każdego 

zdającego studenta, opracowanych przez Komisję.

4. Za przygotowanie OSCE w aspekcie merytorycznym i organizacyjnym odpowiada 

Komisja.

5. OSCE przeprowadzany jest w sesji egzaminacyjnej określonej obowiązującym 

zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie organizacji roku 

akademickiego, w którym odbywa się egzamin.

6. Koordynator przygotowuje listę Studentów uprawnionych do przystąpienia do OSCE.

7. Komisja wraz z Koordynatorem CSM ds. kierunku Pielęgniarstwo, co najmniej 2 

tygodnie przed planowanym terminem OSCE zapoznaje Studentów z organizacją, 

przebiegiem, zasadami egzaminu.
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III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OSCE

§3

1. OSCE obejmuje ustaloną przez Komisję ilość zadań egzaminacyjnych, 

przeznaczonych do realizacji w ciągu poszczególnych dni egzaminu.

2. Wszyscy Studenci przystępujący do OSCE mają takie same zadania egzaminacyjne, 

w tym samym przedziale czasowym i są oceniani według tych samych kryteriów 

oceniania (check-lista).

3. Student otrzymuje 1 punkt za każde poprawnie wykonane zadanie, 0 punktów za jego 

niewykonanie, bądź wykonanie niepoprawne. Popełnienie błędu krytycznego 

(skutkującego narażeniem pacjenta na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia) jest 

jednoznaczne z niezaliczeniem zadania egzaminacyjnego.

4. Student po ukończeniu zadania egzaminacyjnego nie jest informowany o wyniku 

zaliczenia.

5. Student uzyskuje zaliczenie zadania egzaminacyjnego przy poziomie minimum 60% 

ogólnej liczby punktów przewidzianych za wykonanie zadania.

6. Student, który nie zaliczył minimum 1 z zaplanowanych zadań egzaminacyjnych, 

nie jest dyskwalifikowany z udziału w dalszych etapach egzaminu.

7. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UR, Student może przystąpić do OSCE 

w terminie sesji egzaminu poprawkowego, jeżeli wcześniej z usprawiedliwionych 

powodów nic zdawał egzaminu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną.

8. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z OSCE w terminie podstawowym. 

Student przystępuje do OSCE w sesji egzaminacyjnej poprawkowej i zalicza tylko te 

zadania egzaminacyjne, za które otrzymał ocenę niedostateczną.

§4

1. Podczas OSCE rejestrowany jest dźwięk i obraz (nagranie poprzez system 

audio-video), na co Student wyraził pisemną zgodę przed rozpoczęciem realizacji 

zajęć w CSM.

2. Student zgłasza się 30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia OSCE, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem. Spóźnienie może skutkować niedopuszczeniem do 

OSCE, ale ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący.
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3. Studenci na OSCE zgłaszają się w regulaminowym umundurowaniu medycznym 

z identyfikatorem oraz dowodem tożsamości. Brak regulaminowego ubioru oraz 

dowodu tożsamości skutkuje niedopuszczeniem Studenta do OSCE.

4. Studenta obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Centrum Symulacji Medycznej 

i przepisów BHP.

5. Podczas OSCE zabronione jest używanie jakichkolwiek osobistych urządzeń 

elektronicznych oraz komunikowanie się z innymi osobami. Jakakolwiek próba 

komunikacji lub posiadanie osobistych urządzeń elektronicznych (w tym 

rejestrujących) będzie skutkowała oceną negatywną w zakresie wszystkich zadań 

egzaminacyjnych.

6. W Sali OSCE może przebywać tylko Student zdający egzamin oraz Egzaminator, jak 

również (jeżeli zadanie tego wymaga), pacjent standaryzowany/aktor oraz Technik.

7. Student po wejściu do Sali OSCE przedstawia się, następnie zapoznaje się z treścią 

zadania egzaminacyjnego i przystępuje do jego realizacji.

8. Student wchodzi i opuszcza każdą Salę OSCE na sygnał dźwiękowy lub wyraźne 

polecenie Technika/Egzaminatora i udaje się do kolejnej Sali OSCE, zgodnie 

z oznaczonym kierunkiem. Po wykonaniu ostatniego zadania egzaminacyjnego 

Student przechodzi do sali wskazanej przez Technika.

9. W sytuacji, gdy Student zakończy zadanie egzaminacyjne, przed upływem 

wyznaczonego czasu, pozostaje w Sali OSCE.

10. Student na Sali OSCE może korzystać z dodatkowej dokumentacji w zależności od 

treści zadania egzaminacyjnego.

11. Czas realizacji zadania egzaminacyjnego może wynosić maksymalnie 15 minut. Nie 

ma możliwości wykonywania zadania egzaminacyjnego w dłuższym czasie niż 

określony w opisie zadania.

12. Student realizując zadanie egzaminacyjne, korzysta z przygotowanych na Sali OSCE 

materiałów, sprzętu, trenażerów, fantomów, a jeśli wymaga tego zadanie 

- z obecności pacjenta standaryzowanego i/lub Technika.

13. Student nie zabiera z Sali OSCE żadnej dokumentacji w formie 

pap i ero wej /e 1 e k tron i czn cj.

14. W czasie wykonywania zadania egzaminacyjnego Student pracuje samodzielnie. Od 

momentu rozpoczęcia zadania nie udziela się Studentowi dodatkowych informacji.

15. Nagrania z OSCE są archiwizowane zgodnie z Regulaminem Centrum Symulacji 

Medycznej.
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§5

Do zadań Przewodniczącego należy:

1. Koordynowanie prac nad przygotowaniem, organizacją i przebiegiem OSCE.

2. Komunikowanie się ze Studentami w sprawach OSCE, jego przebiegu i wyników.

3. Zatwierdzanie zadań egzaminacyjnych.

4. Sprawdzenie tożsamości Studentów przed przystąpieniem do OSCE.

5. Czuwanie nad prawidłowością pracy Egzaminatorów oraz Techników.

6. Rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w czasie OSCE.

7. Przekazanie Studentom oraz Koordynatorowi wyników OSCE.

§6

Do zadań Egzaminatorów należy:

1. Opracowanie planu organizacji i przebiegu OSCE.

2. Przygotowanie zadań egzaminacyjnych wraz z dokumentacją, ich zabezpieczenie 

i przekazanie Przewodniczącemu.

3. Zapotrzebowanie sprzętu do realizacji przydzielonych zadań egzaminacyjnych oraz 

monitorowanie przygotowania Sali OSCE do przeprowadzenia egzaminu.

4. Współpraca z Technikami w celu przygotowania Sali OSCE wraz z niezbędnym 

sprzętem oraz aparaturą do realizacji zadania egzaminacyjnego.

5. Zgłaszanie Przewodniczącemu spostrzeżeń lub informacji dotyczących przebiegu 

OSCE.

6. Ocena wykonanych przez Studenta zadań egzaminacyjnych, zgodnie z ustalonymi 

kryteriami, zawartymi w check-liście.

7. Prowadzenie wymaganej dokumentacji egzaminacyjnej oraz przekazanie jej 

Przewodn iczącemu.
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IV. ZASADY USTALENIA OCENY KOŃCOWEJ Z OSCE

§7

1. Końcowa ocena z OSCE jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych

z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (tab. 1).

Tabela 1. Zasady ustalenia oceny końcowej OSCE

Lp.
Średnia arytmetyczna ocen 

, , , , , z zadań egzaminacyjnych
Ostateczna ocena 

z OSCE

1. poniżej 3.00 2,0 (ndst)

2. od 3.00 do 3,24 3.0 (dst)

3. od 3,25 do 3,50 3,5 (+dst)

4. od 3,51 do 3,74 3,5 (+dst)

5. od 3,75 do 4.00 4,0 (db)

6. od 4.01 do 4,24 4,0 (db)

7. od 4,25 do 4.5 4,5 (+db)

8. od 4,51 do 4,74 4,5 (+db)

9. od 4,75 do 5,00 5.0 (bdb)

2. Niezaliczenie przez Studenta minimum 1 zadania egzaminacyjnego skutkuje 

wystawieniem oceny niedostatecznej z OSCE.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Komisja oraz Technicy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści zadań 
egzaminacyjnych.

2. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej 

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3. Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk 
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