ZARZ{DZENTE NR 4/2017
Dyrektora

entrum Egzamindrw Medycznych
z dnia 6 marca 2017 r.

C

w sprawie Regulaminu
P orz4 d kowe go Pafi stwow e go Egzaminu Sp ecj alizacyj
Diagnost6w Laboratoryj nych

n

e

go

Na podstawie art. 30v ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnq (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2245), $ 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzamin6w Medycznych stanowi?cego
zalqcznlknr 1 do zarzqdzenia Ministra Zdrowiaz dnia22 czerwca2\l\ r. w sprawie Centrum
Egzamin6w Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 55, z poLn. zm.) oraz $ 1 pkt 2
regulaminu organtzacyjnego Centrum Egzamin6w Medyoznych, stanowi4cego zaL4czntkrtr 2
do powolanego zarzqdzenia, zarzydzam, co nastgpuje:

s1.
Wprowadza
D i agno

sig Regulamin Porz4dkowy

st6w L ab oratoryj nych stano wi

4c

Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

y zal1cznik do zaruqdzenia.
$2.

Traci moc zarz4dzenie m l4l20I4 Dyrektora Centrum Egzarnrn6w Medycznych
z dnraI6 maJa 2014 r. w sprawie RegulaminrL Przeprowadzania Pafstwowego
Egzamrnu Specj alizacyj nego Diagnost6w Laboratoryj nyc h.

$3.
TreSi Regulaminu, o kt6rym mowa

w $ 1, podaje siq do publicznej

wiadomoScr przez

zamLeszczenie na stronie intemetowej Centrum Egzamin6w Medycznych.

$4.
Zarzydzenie wchodzi
Ministra Zdrowia.

w 2ycie z dniem 1 lipca 2017 r., po zatwierdzenru Regulaminu przez

Dyrektor
Centrum E gzamrn6w Medycznych
tr

6d2, dn. z
M

PO

0

Warszawa,

7

0$,

2ri17

REGULAMIN PORZADKOWY PANSTWOWEGO EGZAMINU
SPECJALIZACYJNEGO DIAGNOSTOW L,ABORATORYJNYCH

I. Postanowienia og6lne
$1.

Regulamin Porz4dkowy Paristwowego Egzamrnu Specjalizacyjnego Diagnost6w
Laboratoryjnych okreSla tryb i zasady przeprowadzania oraz dokumentowania przebiegu
Pafstwowe go Egzamrnu Specj ali zacyjnego Diagnost6w Laboratoryjnych.

s2.
Ilekrod w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie oznacza
Specj alizacyjnego

2) PESDL
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

to

Regulamin Porz4dkowy Pafstwowego Egzaminu

Diagnost6w Laboratoryjnych;

oznacza

to Pafstwowy Egzamin Specjalizacyjny

Diagnost6w

Laboratoryjnych;
ustawie - oznacz;a to ustawg zdnra2T lipca200I r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.
U. z 2076 r. poz. 2245);
rozporzqdzeniu - oznacza to rczporzqdzenre Miinistra Zdrown z dma 22hstopada
2076 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty przez diagnost6w
laboratoryj nych (Dz. U . poz. 1 950);
CEM - oznaczato Centrum Egzamin6w Medycznych;
PKE - oznacza to Pafstwow4 KomisjgBgzarnrnacyjnq, o kt6rej mowa w art. 30s ust.
2ustawy;
Zespole Egzamrnacyjnym - ozfiacza to zesp6l, o kt6rym mowa w art. 30t ust.
lustawy;
SMK - oznacza to System MonitorowantaKsztahcenia Pracownik6w Medycznych, o
kt6rym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia2}ll r. o systemie informacji
w ochronie zdrowra (Dz. U. 22016 r. poz.1535, zpoZn. zm.)
protokole indywidualnym PESDL - oznacza to protok6l, o kt6rym mowa w art. 30x
ust. 7 ustawy.

Egzarnrn teorctyczny

i

$3.
egzamin praktyczny wchodz4ce

w

sklad PESDL s4

oceniane

oddzielnie.

$4.
W celu przeprowadzenra PESDL w ustalonym miejscu i terminie Dyrektor CEM wyznacza
Z e sp oL E

gzaminacvj ny, wskazuj 4c j e go Przewo dni czEc e go

.

$s.

1.
2.

Przed rczpoczEciem PESDL Przewodniczqcy Zespolu Egzarninacyjnego przedstawia
czlonkom ZespoltEgzamrnacyjnego listg os6b zdalqaych i odbiera od nich oSwiadczenia
o bezstronnoSci, o kt6rych mowa w art. 30t ust. 4 ustawy.
W przypadku wyst4pienia okolicznoSci uniemozliv,riaj4cych z\oLeme oSwiadczenia, o
kt6rym mowa w ust. I, przez czlonka Zespolu Egzarnrnacyjnego w stosunku do jednego
ze zdajqcych Przewodntczqcy Zespolu Egzamtnacyjnego mohe wykluczy6 tego czlonka z
ZespoLuBgzamrnacyjnego na czas trwania egzamlnu tego zdaj4cego.

3.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2. dokonuje sig odpowiedniej adnotacji

na

Swiadczeniu skl adanym pr zez c zlonka Ze sp oLu E gzaminacyj ne g o .
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sig odpowiednio do PrzewodniazEcego Zespolu
o

4.

5.

6.

1.
2.

Egzaminacyjnego. Na czas jego wykluczenia z posiedzenta ZespoNu Egzamrnacyjnego
obowi4zki Przewodnicz4cego Zespolu peLni czLonek Zespolu -vqlznaczony w tym celu
pruez Dyrektora CEM.
W przypadku gdy wskutek wyl1czenia Przewodlnicz4cego albo czlonka Zespolu
Egzaminacvjnego, w trakcie pzeprowadzenia egzaminu ustnego albo praktycznego
danego zdaj4cego ZespolE,gzamtnacyjny liczy mniej ni2 3 czLonk6w, egzamin nie mohe
by6 przeprowadzony. O fakcie tym Przewodnicz1cy ZespoLu Egzaminacyjnego
informuje niezwlocznie Dyrektora CEM i dnkonuje adnotacji w protokole
indywidualnym PESDL.
Przepisy $ 7 stosuje sig odpowiednio.

$6.
Zdalqcy moae zdeponowa6 posiadane urzqdzenia s\uhqce do kopiowania, przekazywania
i odbioru informacji, w miejscu wskazanym przez Przewodnicz4cego Zespolu
Egzaminacvjnego.
W przypadku ujawnienia w trakcie trwania egzaminu testowego naruszenia przez
zdaj4cego zakaz6w, o kt6rych mowa w afi. 30x ust. 4 ustawy, lub rozwi4zyr;vania testu
niesamodzielnie, Przewodniczqcy ZespoluEgzaminacyjnego, przeprowadzaj4cego dany
egzamrn, dyskwalifi kuj e tak4 osobg.

s7.
W przypadku gdy egzamin wchodz4cy w sklad PESDL nie moze zostaf przeprowadzony z
powodu zgloszenia sig mniej niz 3 czlonk6w Zespolu llgzarnrnacyjnego, egzamrn ten jest
przeprowadzany w terminie -uqrznaczonym w miarg mo2liwoSci w tej samej sesji
egzaminacyjnej, a jeheIi nie jest to mozliwe, w najblilszej sesji egzamrnacyjnej. O nowym
terminie egzaminu zdajqcy s4 informowani przez CE}d za pomocE SMK lub Srodk6w
komunikaci i elektroni cznei.

II. Egzamin ustny i egzamin praktyczny
$8.
Zdajqcy w trakcie egzaminu ustnego lub egzaminu praktycznego odpowiada na zadanra
egzaminacyjne zadane bezpoSrednio przez egzaminator6w albo na zadama wylosowane z
wczeSn iej przygotowanego zestawu.

1.

$e.
Zdaj4cy jest zobowi4zany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie zadania. Nie jest
dopuszczalne wskazywanie przez zdaj4cego zadania, na kt6re moze nie udzieh(,
odpowiedzi.

2.

W trakcie udzielania odpowiedzi na konkretne zadanie egzamrnjest prowadzony przez
jednego czlonka Zespolu Egzamrnacyjnego, wsk.azanego przez PrzewodniczEcego
ZespoluEgzaminacvjnego. Tylko on moze zadawa( pytanie albo pytania pomocntcze 1
egzekwowa6 na nie odpowiedzi. TreS6 tych pytaf zamreszcza sig w protokole
indvwidualnvm PESDL.

3.
4.
5.

Udzielenie odpowiedzi na kazde zadanie egzamrnacyjne nie powinno przelcraczal t5
minut.
Przewodniczqcy Zespolu Egzaminacyjnego moze v,ryznaczyt spoSr6d czlonk6w Zespolu
F,gzaminacyjnego jedn4 osobg, kt6ra bgdzie dokonywa6 wpis6w w protokole
indywidualnym PESDL.
Na wniosek Przewodnicz4cego PKE, w danej sesji egzamrnaayjnej, odpowiedzi na
poszczeg6lne zadania egzaminacyjne mog4 by6 odbrierane i oceniane przez co najmniej
dwuosobowe podzespoly czlonkow Zespolu Egzaninacyjnego. W takim przypadku
zdalqcy sklada egzaminprzed co najmniej dwoma podzespolami.
$ 10.

Podczas egzaminu ustnego i egzaminu praktycznego zabrania siE posiadania urz1dzen
sluz4cych do kopiowania, przekazywania i odbioru infcrrmacji, w szczegSlnoSci telefon6w
kom6rkowych. O zakazie tym zdq4cy jest informowany przez Przewodnicz4cego Zespolu
Egzaminacyjnego bezpoSrednio przed rczpoczEciem tego egzamrru. Przepis $ 6 ust. 1 stosuje
sig.

$ 11.

W protokole indywidualnym PESDL zarnieszcza sig uzasadnienie wystawionej oceny za
kahde zadanie, podaj4c w szczegolnoSci informacje o brakach w odpowiedziudzielonq przez
zdajEcego oraz elementach odpowiedzi, kt6re byly nieprawidlowe.

III. Egzamin testowy

1.

s 12.

W dniu egzaminu testowego CEM dostarcza na miejsce egzaminu karty odpowrcdzi oraz
ksiq2eczkr testowe w paczkach, w kt6rych liczbaksieyheczek testowych odpowiada Iiczbte
os6b zdajqcych

w

poszczeg6lnych salach egzamrnacyjnych zwigkszonej maksymalnie o

10%.

2.
3.
4.
5.

zabezpieczone w spos6b uniemozliwiaJEcy zapoznanie sig
z ich treSciEprzez osoby nieuprawnione.
Usunigcie zabezpreczert i ujawnienie treSci zadan egzamrnu testowego nastgpuje
w sali egzaminacyjnej bezpoSrednio przed rozpoczQcrem egzaminu testowego w
obecnoSci zdajqcych.
W przypadku gdy do przeprowadzenta egzamrnu testowego zgl.osi sig mniej ntL 3
czlonk6w Zespolu Egzamtnacyjnego, nie jest doptszczalne usunigcie zabezpteczen
ksiqhe c zek te stowych i uj awni eni e tre S c i zadan e gzamrnu te sto we go.
W trakcie egzaminu testowego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny spos6b
ksi4zeczek testowych z sah egzaminacyjnej.

Ksiqheczkr testowe

s?

s 13.
jest
1. Karta odpowiedzi
oznaczona numerem kodowym zdq1cego, nadanym przez CEM, po
przez
ustaleniu
CEM listy os6b przystgpuj4cych do eg:raminu testowego.
2. W celu zapewnienia anonimowoSci zdajqcego, zabrania sig wpisywania na karcie
o dp owiedzi danych umo zl iwiaj 4cych b ezp o Sredni4 identyfi k acj g zdaj qce go .
3. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnoSci identyfikacji zdal1cego,jest on obowi4zany
nanieSd wlasnorgcznie na czystej stronie karty odpowiedzi napis o treSci: ,,Centrum

4

Egzamin6w Medycznych -

egzamin testowy w

dziedzinie

eilenie dziedzinY).
4. Karta odpowiedzi powinna by6 wypetniana za pomoc4 ol6wka. Dopuszcza sig jednak
wypelnienie jej za pomoc4 dlugopisu. W tym jednak przypadku zdqEcy traci mozliwoS6
dokonywania korekty uprzednio zaznaczonych o dpowiedzi.
" . (olcr

$ 14.

1. Wchodzenie zdqqcych egzamin testowy do sali egzaminacyjnej nastgpuje w ci4gu 30
minut przed rozpoczgciem egzaminu.
2. W momencie wejScia zdajqcego egzamin testowy do sali egzaminacyjnej, przedstawiciele
CEM albo czlonkowie Zespolu Egzaminacyjnego na podstawie dokumentu
potwierdzaj4cego tozsamoSd, sprawdzajEjego tozsamofc orazvngczajqkarlg odpowiedzi.
3. Osoby nieposiadaj4ce dokumentu potwierdzaj1cego ich tozsamoSi nie mog? przyst4pii do
egzaminu testowego.

4. Po wejSciu do sali egzaminacyjnej zdq4cy egzamtn testowy przed jego rozpoczgciem
mo ze opuS ci 6 s aIE za zgo d4 Prz ewo dni czEc e go Ze sp oLtt E gzaminacyj ne

go

.

5. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, zdaj1cy egzarrin testowy przed opuszczeniem sali
egzaminacyjnej deponuje kartg odpowiedzi u czlonk6w Zespolu Egzamrnacyjnego. Przed
powrotem do sali egzaminacyjnej zadal4cego cztonkowie Zespolu Egzamrnacyjnego
ponownie weryfikuj4 jego tozsamoS6 na podstawie dokumentu potwierdzajQcego
tozsamoSi.
$

Po zajgciu miejsc

w sali egzaminacyjnej

ls.

przez wszystkich zdajqcych egzamin testowy

przedstawiciel CEM albo Przew o dnicz1cy Zesp olu E gzaninacyj ne go :
1) informuje o organrzacji i ptzebregu egzaminu testowego;
2) poleca zdeponowad w miejscu przez siebie wskazanym wszelkie notatki, zeszyly,
torby, teczki itp.;
3) nakazuje wylqczenie telefon6w kom6rkowych i innych urzqdzen slu?qcych do
kopiowania, przekazywania i odbioru informacji w spos6b uniemozliwiaJEcy
pos'lugiwanie sig ni mi ;
4) informuje o zakazie posiadania urzqdzeft stuz4cych do kopiowama, przekazywania i

szczeg6lnoSci telefon6w kom6rkowych, a tak2e o
konsekwencjach naruszeniatego zakazu oraz o mozliwoSci ich zdeponowania;
informuje o mozliwoSci monitorowania przebiegu egzaminu testowego za pomocE
urzEdzen rej estruj 4cy ch obraz i dZwigk.

odbioru informacji,

5)

1.

2.
3.
4.

w

$ 16.
Przedstawiciele CEM lub czlonkowie Zespolu Egzaminacyjnego wrQazaJE kazdemu
zdajqcemuegzamintestowy jedenegzemplarzksiqieczkrtestowej.
Zdaj4cy posiadaj4ce nieparzyste numery kodowe otrzymujq I wersjg testu, a posiadaj4ce
numery parzyste - II wersjg testu.
Zdajqcy zalmr4qce s4siednie miejsca nie mog4 otrzymaf tej samej wersji testu.
Nad prawidlowoSci4 rozdania ksiELeczek testowych czuwa PrzewodniczEcy Zespolu
Egzaminacyjnego.
$ 17.

1.

Po sprawdzeniu wlaSciwego rozdzialu ksiqheczek testowych Przewodnicz1cy Zespolu
E gzamrnacyj ne go o glasza

rc zp o czQ cle e gz aminu te sto'we go.
2. Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objgtoSci tekstu zadah
egzaminacyjnych wedlug zasad, okreSlonychw zalEczniku nr 1 do regulaminu.
a
J.
Informacja o czasie trwania egzaminu testowego jest oglaszana na stronie intemetowej
CEM, nrezwNocznie po jego ustaleniu.
4.

Przewodnicz1cy ZespoLu F,gzaminacyjnego podaje zdajqcym czas trwama egzaminu
testowego przed jego rozpoczgciem oraz informujet zgromadzonych o godzinie jego
T

o

zp o czQcra

t zil<onczenta.

$ 18.
I. F,gzamintestowy powinien przebiegal w atmosferze powagi i rzetelnoSci akademickiej.
2. Zdajqcy, ktory zachowuje sig w spos6b nielicuj4cy z powagE egzaminulub zald.Sca jego
1

prawidlowy przebieg mohe zostad zdyskwalifikowany.

O

dyskwalifikacji decyduje

Przewodniczqcy Zespolu Egzaminacvjnego, przeprowadzalqcego dany egzamin, bior4c
pod uwagg stopieri naruszenia norm porz4dkowych.
$ le.
1. Podczas egzaminu testowego obowi4zuje zakaz opuszczaniasahprzezzdajqcych.
2. W sy-tuacjach wyj4tkowych zdaj4cy mo2e, za zgod4 Przewodnicz1cego Zespotu
Egzaminacyjnego opuScid salg pod kontrol4 czlonka Zespolu Egzaminacvjnego. Przed
opuszczeniem sali ma obowi4zek zdeponowa6 ksi4zeczkE testow4 i karlg odpowiedzi u
Przewo dni czqc e go

Z

e

sp

olu E gzamrnacyj

ne g o

3. Fakt opuszczenia sali, o kt6rym mowa

.

w ust. 2, z:,ostaje

odnotowany

w

protokole z

przebiegu egzaminu testowego, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 2.
s 20.
W przypadku uznania zastrzeAema dotyczqcego blgdu drukarskiego, o kt6rym mowa w $ 12
ust. I rozporzqdzenia, jeLeli nie skutkuje ono uniewaZnieniem pytania testowego,
PrzewodniazEcy ZespoluEgzaminacyjnego mohe v,rydat komunikat koryguj4cy stwierdzony
bt4d. DecyfaPrzewodnicz4cego Zespolu Egzarntnacvjnego jest niezwlocznre przekazywana

zdqqcym oraz odnotowywana w protokole, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 2. Je4eh egzamrn
testowy jest przeprowadzarry w wigcej niz jednej sali, stosuje sig $ 12 ust. 4 rozporzqdzenia.
s 21.
przypadku uwag merfiorycznych do zadah testowych zastrzehenie powinno byi
zlo2one na karcie zastrzelen, kt6rej wz6r stanowi zalqcznrkm2 do regulaminu.
2. Zbtorcze zestawienie zgl.oszonych zasttzeLeh oraz rch. rozstrzygnigcia zamteszcza sig w
protokole, o kt6rym mowa w $ 12 ust. 13 rozporz4dzenia, kt6rego wz6r stanowi zalEcznrk
nr 3 do resulaminu.

t.

W

1

Po uplywie czasu przeznaczonego na rozwt4zwie testu PrzewodniczEcy Zespo\u

s22.

go o glasza ko ni ec e gzamrnu te sto we go.
2. Po ogloszeniu korica egzamrrrLL testowego zdajEcy odktradaj4 ksiqheczkr i karty
odpowiedzi. Nastgpnie pozostaj4 na miejscach do momentu zebrama wszystkich
ksi4zeczek i kart odpowiedzi przez przedstawicieli CEM lub czlonk6w Zesoolu
E gzamrnacyj ne

Egzaminacyjnego, po czym opuszczaj1 salE.

J.

W

przypadku wczeSniejszego zakonczenia rozwrqzywania testu, zdaj4cy przekaztqe
ksiqheczkE testow4 i kartg odpowiedzi przedstawicielowi CEM, czlonkowi ZespoLu
E gzaminacyj ne go albo j e go Przewo dni czqc emu i bezpowrotnie opuszc za salg.
s 23.

1.

Niezwlocznie po ustaleniu wynik6w egzaminu testowego CEM informuje o nich
zdajqcych, wywieszaj4c listg z wynikami w miejscu., w kt6rym odbywal sig egzamin
testowy.

2.

Wyniki egzaminu testowego CEM podaje r6wniez na swojej stronie internetowej, przy
czym dme zdqqcego podaje sig w formie kodu widniej4cego

na

jego karcie odpowiedzi.

IV. Dokumentacja PESIDL
s24.

t.
2.
3.

4.

Przebieg i wyniki egzarninu teoretycznego i praktycznego s4 dokumentowane w
protokole indywidualnym PESDL, kt6rego wz6r stan<lwi zalqcznik nr 4 do regulaminu.
W przypadku przeprowadzania egzaminu testowego sporz4dza sig protok6l z przebregu
egzaminu testowego, kt6rego wz6r stanowi zaNqcznik nr 5 do regulaminu.
Protokoly poszczegolnych egzamin6w: teoretycznego i praktycznego, skladaj4ce sig na
protok6l indywidualny, o kt6rym mowa w ust. l, oruz protok6l koricowy po wypelnieniu
i podpisaniu przez czlonk6w Zespolu Egzaminacyjnego i PrzewodrTrazEcego PKE s4
przekazywane do CEM.
ZespoL Egzaminacyjny przekazuje dokumentacjg zdtaj4cego do CEM, niezwlocznie po
zakonczonym egzaminie, nie p6Zniej jednak niz w ci4gu 14 dni od dnia zakoficzenra
PESDL.

5.

6.

W przypadku niewypelnienia przez ZespoL Egzaminacyjny rubryki dotyczqcej

oceny
koricowej egzaminu ustnego lub praktyczfiego, CEM dokonuje stosownych obliczeri, o
kt6rych mowa w $ 13 ust. 6 rozporzqdzenia, i uzupeLnia wpis tej oceny.
W przypadku blgdnego ustalenia oceny koricowej egzaminu ustnego lub egzaminu
praktycznego lub oceny koricowej PESDL, CEM dc,konuje korekty tych ocen. Korekta
jest dokonana poprzez widoczne przekreSlenie istniej4cych wpis6w. SkreSlenia s4
dokonywane w spos6b umozliwiaj4cy ustalenie pierwotnych wpis6w. Nie jest
dopuszczalne stosowanie korektora, anr zamazywanie w spos6b nieczytelny pierwotnej
treSci. Skreslenia sQ sygnowane pieczgci4 sluZbow4 i podpisem Dyrektora CEM albo

jego zastgpcy. W przypadku zmiany oceny koflcowej PESDL
7.

z

pozfiywnej r1a

negatywn4, zmianawymaga kontrasygnaty dokonanej przez Przewodnicz4cego PKE.
W przypadku gdy wynik danej czESci PESDL jest u4nawany na zasadach okreSlonych w

art. 30y ust. 6 ustawy, w protokole indywidualnym, o kt6rym mowa w ust. I,
sporzqdzanym dla zdalqcego przystgpuj4cego do czqScr praktycznej PESDL w kolejnej
sesji egzaminacyjnej, CEM zamieszcza adnotacjg o uzyskanym wyniku zNo?onej czgScr
PESDL i dacie jej zNoZenia. W odniesieniu do uznania wyniku egzaminu teoretycznego
ustnego adnotacja ta zamieszczafia jest na pierwszej stronie czglci IA protokolu

indywidualnego zalytulowanej ,,Egzamrn teoretyczny - ustny", a w odniesieniu do
wyniku egzaminu teoretycznego - testowego - na prierwszej stronie czg!;ci IB protokolu
indywidualnego zatytulowanej ,,Egzamin teoretycznSr - testowy" - w zalelnoici od tego,
w jakiej formie byl przeprowadzany egzamrn leoretyczny, kt6ry zostaL uznany.
Adnotacja jest sygnowana preczqciq i podpisem Dyrektora CEM, jego zastqpcy albo

kierownika Sekcji Egzamin6w Medycznych. Pozostale rubryki znqdqqce sig na stronie,
na kt6rej zostalazamreszczona adnotacja, s4 skreSlane.
8. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 7, CEM przekantle Zespolowi
F,gzaminacyjnemu tylko tg czE36 protokolu indywidualnego, o kt6rym mowa ust. 1, kt6ra
dotyczy tq czg(;ci PESDL, do kt6rej przystgpuje zdajqcy orz strong protokolu
indywidualnego zawierqqc4 adnotacjg, o kt6rej mowa w ust. 7.
9. Strona protokolu indyrvidualnego, o kt6rym mowa w ust. 1, na kt6rej jest zamieszazona
ocena kofcowa PESDL, jest wypelniana po uzyskaniu przez zdajqcego pozl't1'wnych
wynik6 w e gzuninu te oretyc zne go i prakty czne go .
10. W przypadku uniewaznienia PESDL w czgSci albo w catoSci, nazasadach okreSlonych w
$ 30za ustawy, do protokolu indywidualnego, o kt6rym mowa w ust. I, dol1cza sig
decyzjg Dyrektora CEM o uniewaznieniu PESDL albo jego czEi;ci wobec danego
zdajqcego orazinnq dokumentacjE dotycz4c4 tej sprawy.
$ 2s.

Protok6l, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 1, stanowi podstawg do wydania zdajqcemu dyplomu
PESDL, wedlug wzoru okreSlonego w odrgbnych przepiserch.

Zal4cznil<t
do Regulaminu Porz4dkowego Pafistwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnost6w

Laboratoryjnych

Zalaczniknr

I

ZASADY OKRESLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO

w ZALEZNOSCT OD

OBJETOSCT ZESTAWU 120 ZADAN TESTOWYCH

ObjgtoSd tekstu (liczba, znak6w
drukowalnych - bez spacji)

<:35

Czas trwania egzaminu (minuty)
120

000

> 35 000 <:38 000

130

> 38 000 <:41 000

r40

> 41 000

<:44

000

i50

> 44 000

<:47

000

160

> 47 000

<:50

000

170

> 50 000<:55 000

180

9

Za\4czniknr

2

WZOR KARTY ZASTRZEZEN

Paristwow y Egzamin Specj alizacyj ny Dia gnost6w Labo ratoryj nych

Egzamin testowy w dniu
ZASTRZEZENIE DO PYTANIA EGZAMINACYJNEGO

Numer kodor,qr osoby

zdaj4cej I

Miejsce egzaminu testowego

Nr sali*

Wersja testu

Tre56 zastrze2enia

Uzasadnienie:

Kartg zastrzeienia p rzyj qlem

:

* rubryki nie wypelnia sig, gdy egzamintestowy byl przeprowadzan!,tylko w jednej sali.

10

Rozstrzy gn

i9

cie zastr zeiLenia

tI

E

Uwzglgdni6

Odrzucid

Uzasadnienie:

Przewo dnicz4cy Zespolu Egzarninacyj nego

(stopien/tytul naukowy, imig i ndiwisko)

lt

Zalqczniknr

3

Paristwowy Egzamin Specj alizacyj ny Dia gnost6w La bo rato ryj nych

PROTOKOI,
Zbior cze zestawie n ie z glo s z o nyc h zastr zeLefit
do pytari testowych oraz ich rozstrzvgnigcia
egzamin testowy

w dniu

w

dziedzinie...........

w

sesji...................

.........r.........

Liczb a zlohony ch zastrzeLen

LiczbazastrzeLeh uwzglgdnionychz podaniem numel6w pytafi i wersji testu

Liczba zastrzehen odrzuconych z podaniem numer6w py'tah i wersji testu

Przewo dn icz4cy Zesp olu Egzarfinacyj

(s t op i eit/ty t

ul naukowy,

n

e

go

im i g

(czytelny podpis)

l2

Za\4czniknr

4
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I. A Egzumin teoretyczny - astny
Miej sce przeprowad zenia eg2aminu..............

Sklad Zespolu Egzaminaryjnego
Przewodnicz1cy

L

Czlonkowie: II...

IV.

T4

Zadanie

Nr......

TreSd zadania

Pytania pomocnicze

Ocena udzielonej odpowiedzi:
Egzaminator

Egzaminator

Egzaminator

F,gzaminator

trgzaminator

I

il

ilI

IV

V

Egzaminator

Ocena
Srednia

Podpisy Egzaminatorow
Egzaminator

I

Egzaminator

F;gzaminator

Egzaminator

Egzaminator

II

m

ry

V

Egzamtnator

15

Zbior cze zestawienie

ocem :

Nalezy przepisac oceny wystawione przezBgzaminator6w za odpowiedzinaposzczeg6lne zadania

Egzaminatorzy

I

il

ilI

IV

Srednia ocen do
drugiego
miejsca po
przecinku

V

Zadania
1.

)
a
J.

4.
5.
6.

Ocena Srednia zwierszy

l-6

Uwaga: do zaliczenia egzaminu ustnego wymagana jest ocepa co najmniej dostateczna (3).

Zdaj4cy

.........eg24nn'in ustny

zdallnie zdal (wpisat slownie)

uryskuj4c oceng
(wpisat slownie)

Uwagi o przebiegu egzaminu ustnego:

Podpisy czlonk6w Przewodnic z4cego i czlonk6w Zespolu Egzaminacyj nego
Przewodnicz4cy

L

Czlonkowie: II.

V.

t6

Zdaj4cyz

L B Egzamin
Miejsce przeprowadzenia egzaminu

teoretyczny -'testowy

...

dnia

Liczbapytari testowych
Wymagane minimum

Zdaj4cy

poprawnych odpowiedzi

rdzielil

poprawnych odpowiedzi

Zdaj4cy

egzamin testowy
zdat/nie zdal (wpisai odpow iednie)

Uwagi:

Podpisy Przewodnicz4cego i czlonk6w Zespolu

Przewodniczacv

Czlonkowie:

n

Zdaj4cy:

II.

Egzamin pruktyczny

Miej sce przeprowad zenia eg2aminu..............
.........w dniu............

Sklad Zespolu Egzaminacyj nego

Przewodniczacv

l.

Czlonkowie: II.
m.
IV.
V.

18

Zadrnie Nr......
TreS6 zadnnia

Pytania pomocnicze

Ocena udzielonej odpowiedzi:
Egzaminator

Egzaminator

Egzaminator

Egzaminator

Egzaminator

I

II

ilI

IV

V

Egzaminator

Srednia

Uwaga:

Nalezy poslugiwa6 sig nastgpuj4c4 skal4 ocen: 2 (niedostateczny);
(dostateczny plus); 4 (dobry); 4,5 (dobry plus); 5 (bardzo dobry)
Uzasadnianie wystawionej oceny (naleiry wskazal
udzielonej odpowiedzi).

w

Ocena

szczeg6lnoSci

braki

3

(dostateczny); 3,5

i

nieprawidlowoSci w

Podpisy Egzaminator6w
Egzaminator

I

Egzaminator

Egzaminator

F,gzaminator

Egzaminator

II

il

ry

V

Egzaminator

t9

Zbior cze zestawienie ocen :
Nalezy przepisa6 oceny wystawione przezBgzaminator6w za odpowiedzinaposzczeg6lne zadania

Egzaminatorzy

I

il

ilI

IV

V

Zadania

Srednia ocen do
drugiego
miejsca po
Przecinku

1.

)
3.
4.
6.

Ocena Srednia z wierszv 1-6
Uwaga: do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagana jest ocena co najmniej dostateczna (3).

Zdaj4cy

.egzamin praktyczny

zdal/ile zdal (wpisat slotvnie)

uzyskuj4c ocenQ
(wpisat slownie)

Uwagi o przebiegu egzaminu praktycznego:

Uzasadnienie oceny bardzo dobrej zwyr6iLnieniem (wypelnia sig w prrypadku, o kt6rym mowa
w $ 14 ust.2 rozporz4dzenia).

Po

dpisy czlonk6w Przewodn iczqcego i czlonk6w Zespolu

E

gzaminacyj nego

Przewodniczqcy

Czlonkowie:
I.

il.
m.
IV.
V.

?n

OCENA KONCOWA
PAI{STWOWEGO EGZAMINU
SPECJALIZACYJNEGO
DIAGNO STOW LABORATORYJNYC H
Przewodnicz4cy Paristwowej Komisj i E gzaminacyj nej
na podstawie uzyskanych ocen z egzaminu: teoretycznego
i praktycznego potwier dza, Le

(intig i nazwisko zdajqcego)

zloLyU a Pa fi stwowy Egzam

in Specj alizacyj ny

Dia gnost6w

Laboratoryj nych

w dziedzinie.........
uzyskuj4c oceng koficow4:
........

(wpisat slownie)*

Przewo dniczqcy Pafistwowej Komisji Egzuminacyj nej

(stopien/tytul naukowy**, imig i nazwisko)

(czytelny podpis)

w

przypadku,
wyr62nieniem

o kt6rym mowa w $ 14 ust.

2

rozporzqdzenia wpisa6 oceng bardzo dobr4 z

niepotrzebne skreSli6

2I

Zalaczniknr

Pari stwowy E gzami n Specj alizacyj ny Dia gnost6w Labo

5

ratoryj nych

PROTOKOI,
Zespolu Egzaminacyj nego Nr......... *
z przebiegu egzaminu testowego
w dniu

w

dziedzinie...........

w sesji
1

iczycy Zespotu Egzaminacyjnego
Czlonkowie:

. Przewodn

2. Zdajqcy i materialy egzaminacyjne

planowana liczbazdaj1cych w sali

numery kodowe zdaj1cych od

.............

........do

do egzaminu przystqpilo .............. ...,. zdal4cy ch

nie zgtosilo sig .............. ...., zdajqcych, o numerach kodowych: .....
otrzymano ksiq?eczki testowe o numerach od ..............
do ..............
3. Przebieg egzamintt testowego

:

- miejsce przeprowadzenia egzaminu: ..

-

-

dzina r ozp o czEcia egzaminu :
godzina zakohczenia egzaminu :

-

uwagi

go

o

przebiegu egzaminu

(w tym informacja o

ewentualnych dyskwalifikacjach,
opuszczeniu sali przez zdaj4cego w trybie $ 1 9 ust. 2 regulaminu oraz o uniewaznieniu pytari
z powodu bl9d6w edyryjnych):

22

4. Podczas egzaminu testowego dokonano wymiany:

- ksialeczek testowvch numer

na

- kart odpowiedzi o numerach:

5. Po zakoficzonym egzaminie testowym do CEM przekazano'.

- ksi1leczki testowe

(slownie

. .)

niewykorzystane......... (slownie

.......)

wykorzystane
- karty odpowiedzi

wykorzystane

niewykorzystane......... (slownie

Przekazujqcy

.. . )

Przyjmujqcy

Podpisy Przewodnicz4cego i czlonk6w Zespolu Egzaminacyjnego (stopiefi/tytul naukowy, imig
nanvisko)

i

Przewodnicz4cy ..
Czlonkowie:

* numeru nie podaje sig, jeSli egzamin testowy byl przeprowadzany tylko przez jeden Zesp6lEgzaminacyjny.

ZJ

