Centrum Egzaminów Medycznych
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
tel./faks 42 272-20-30; faks 272-20-31

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 15 czerwca 2011 dotyczącego zmian w organizacji i
przeprowadzaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej „PES”)
wprowadzonych ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), która weszła w życie z dniem 1.07.2011 r., w porozumieniu z
Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Centrum Egzaminów
Medycznych uprzejmie informuje, co następuje:
1.

2.

3.

4.

w przypadku uzyskania oceny negatywnej z pierwszej części PES (tj. egzaminu testowego)
będzie możliwe przystąpienie do kolejnej części (tj. egzaminu ustnego) w tej samej sesji
egzaminacyjnej. W tej sytuacji, gdy egzamin ustny zakończy się wynikiem pozytywnym, w
kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych wynik ten będzie uznawany i zdający lekarz/lekarz
dentysta będzie przystępował tylko do egzaminu testowego.
uznawanie pozytywnego wyniku z części PES (tj. egzaminu ustnego lub testowego) z ostatnich
6 sesji egzaminacyjnych (art. 16w ustawy) dotyczy tylko egzaminów przeprowadzanych
według nowych przepisów, czyli od najbliższej sesji egzaminacyjnej. Wynika to z różnic
pomiędzy dotychczasową formułą PES (egzamin trzyczęściowy, traktowany jako oddzielna
całość) a jego nową postacią (egzamin dwuczęściowy, który co do zasady można zdawać
etapami). Oznacza to, że osoby, które np. uzyskały w poprzedniej sesji pozytywny wynik
egzaminu testowego a następnie uzyskały ocenę niedostateczną na egzaminie ustnym bądź
praktycznym, w kolejnej sesji muszą przystępować do wszystkich części egzaminu.
Osoby, które w poprzedniej sesji (przed wejściem w życie nowelizacji ustawy) uzyskały wynik
pozytywny z jednej części egzaminu, a następnie nie przystąpiły do kolejnej części PES mogą
się ubiegać na dotychczasowych zasadach o dopuszczenie przez Państwową Komisję
Egzaminacyjną (PKE) tylko do tej części PES.
Odpłatność za PES, o której mowa w art. 16t. ustawy, za zgłoszenie się po raz czwarty i
kolejny do egzaminu dotyczy zgłoszeń do PES na nowych zasadach. Oznacza to, że
ewentualne dotychczasowe zgłoszenia lub przystąpienia do PES nie są brane pod uwagę przy
ustalaniu powstania obowiązku wniesienia opłaty za egzamin. Ponadto, jeśli lekarz zgłosi się
do PES i nie zostanie do niego dopuszczony przez PKE, takie zgłoszenie również nie jest
uwzględniane i nie zmniejsza limitu bezpłatnych zgłoszeń do PES.
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