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REGULAMTN PORZADKOWY PANSTWOWEGOEGZAMTNU
SPECJALIZACYJNEGOW DZIEDZINACH MAJACYCH ZASTOSOWANIE
W OCHRONIE ZDROWIA
I. Postanowieniao96lne

$1.
EgzaminuSpecjalizacyjnegow dziedzinachmajqcych
Regulaminporzqdkowy Panstr.vowego
zastosowanie w ochronie zdrowia okreSla tryb r zasady przeprowadzania orM
dokumentowania przebiegu Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnegodla os6b, kt6re
odbyly specjalizacjew zakresiedziedzinmajqcychzastosowaniew ochroniezdrowia.

$2.
Ilekroi w regulaminiejest mowa o:
1) regulaminie
oznacza to Regulamin porz4dkowy Paristwowego Egzaminu
Specjalizacyjnegow dziedzinachmajqcychzastosowaniew ochroniezdrowia;
2) PESoz - oznaczato Pat'rstwowyEgzamin Specjalizacyjnyw dziedzinachmaj4cych
w ochroniezdrowia:
zastosowanie
3) rozporz4dzeniu- oznaczato rozporz4dzenieMinistra Zdrowia z dnia 30 wrzeSnia
2002 r. w. sprawie uzyskiwania t1'tulu specjalisty w dziedzinach maj4cych
w'ochroniezdrowia(Dz.U. Nr 173.poz.l4I9,zpo2n. zm);
zastosowanie
4) CEM oznaczato CentrumEgzamin6wMedycznych;
Komisjg Egzaminacyjn4o kt6rej mowa w $ 25 ust. 1
5) PKE - oznaczato Pat'rstwowq
rozporzqdzenia;
- zesp61,o kt6rym mowa w $ 25 ust. 7 rozporzqdzenra.
6) Zespoleegzaminacyjn,vm

$3.
1. PESoz dla kazdej dziedziny sklada sie z dw6ch czqSci - egzaminu teoretycznegoi
egzaminupraktycznego.
jest oddzielnie.
2. Ka2daczESiPESozoceniana

s4.
1. PESozdla kazdej dziedzinyorganizujeCEM.
2. PESozprzeprowadzaPKE, kt6rej przewodniczyPrzewodniczqcy.
w celu przeprowadzenia
3. W przypadkach,o kt6ri'ch mowa w $ 25 ust. 7 rozporzEdzenia,
PESoz w ustalonych miejscach i terminach Dyrektor CEM Wznacza Zespoly
egzaminacyj ne. wskazuj4c i ch Przewodniczqcych.

ss.
Osoby przystqpuj4cedo PESoz obowiqzanes4 podporz4dkowai sie poleceniom czlonk6w
PKE albo Zespoluegzaminacyjnego.

$6.
Nadz6r nad prawidlowT"m przebiegiem PESoz sprawuje PKE albo Zespol
ny, kt6ry go przeprowadza.
egzaminacyj
2. Podczasegzaminupraktycznegoi teoretycznego(ustnegoi testowego)zabraniasiq
posiadaniaurz4dzehsluz4cychdo kopiowania,przekazywaniai odbioru infbrmacji, w
szczeg6lnoSci
telefbn6wkomorkowych.O zakazietym osobyprzystgpujqcedo egzaminu
s4 infbrmowane przez Przewodnicz4cegoPKE albo Zespolu egzaminacyjnego,
przedjego rozpoczEciem.
przeprowadzaj
4cegoten egzamin,bezpoSrednio
3. Osoby przystqpujqcedo egzaminumog4 zdeponowai posiadaneurzqdzenia.o kt6rych
mowa w ust. 2. w miejscu w'skazanymprzez Przewodnicz1cegoPKE albo Zespotu
l.

4.

egzaminacyjnego.
Wobec os6b naruszajqcychzakaz, o kt6rym mowa w ust. 2, stosujesiq odpowiednio $
18.
II. Egzamin praktyczny

$7.
l. Egzamin praktyczny przeprowadzasie w zakresiei w spos6buwzglqdniajqcyspecyfikE
danejdziedziny.
2. Zadanie egzaminacyjne moze miei charakter analizy przypadku klinicznego, a w
lub terapeutycznego.
moze obejmowai analizqprocesudiagnostycznego
szczeg6lnoSci
3. Egzaminpraktycznyobejmujeod 1 do 3 zadanegzaminacyjnych.
$8.
7. Zadanieegzaminacyjneocenianejest odrEbnieprzez kazdego czlonka PKE albo Zespolu
poslugujqcegosie nastqpuj4cqskal4 ocen: 5 (bardzodobry), 4,5 (dobry
egzaminacyjnego,
(niedostateczny).
plus),3 (dostateczny),2
plus),4 (dobry).3,5 (dostateczny
za dane zadaniezostajepostawiona.gdy za tak4 opowie siE, co
2. Ocenaniedostateczna
najmniejpolowaskladuPKE albo Zespoluegzaminacyjnego.
3. W przypadkugdy osoba zdajqcapo zapoznaniusiq z treSci4zadaniaegzaminacyjnegonie
e za to zadanieocengniedostateczn4.
udzieli 2adnejodpowiedzi.otrz-vmuj
4. IJzyskanieprzez osobq zdaj4c4oceny niedostatecznejza ktorekolwiek z zadanpowoduje
uzyskanienegatywnegowy'nikuegzaminupraktycznego.

$e
l.

2.

Ocenaczqstkowaza dane zadanieegzaminacyjneustalanajest jako Sredniaarytmetyczna
ocen wystawionych przez poszczegolnychegzaminatorow, zaokrylana do drugiego
miejscapo przecinku"
jest ocenawynikaj4caze Sredniejarytmetycznej
Ocenqkoricowqegzaminupraktycznego
ocen cz4stkowychuzyskanychza poszczegolnezadaniaegzaminacyjne.OcenEkoricow4
ustalasiE wedlug skali. o kt6rej mowa w $ 8 ust. I, zgodnie z zasadamiokreSlonymiw
zal4cznlkunr I do Regulaminu.
III. Egzamin ustny

$ 10.
l. Egzaminustny obejmuje3 zadanraegzaminacyjne.
2. Osobazdajqcalosuje zadaniaegzaminacyjnez wczeSniejprzygotowanegozestawu.
3. Przepisy$ 8 i $ 9 stosujesiq odpowiednio.

III. Egzamin testowy
$ 11.
1" Egzamin testowy jest sprawdzianemwiadomoSciteoretycznychz zal<resuobjqtego
programemspecjalizacjiw danejdziedzinie.
2. Egzamin testowy sklada sie z zestawu 50 zadah, opracow.anegow formie ksi4zeczki
testor.vej.
3. Kazdezadaniezawiera5 mozliwych odpowiedzi,przy czym tylko jednajest prawidtowa.
Za wskazaniejednej, popraw-nejodpowiedzi osoba zdajEcaotrzymuje jeden punkt. Za
wskazaniedwu albo wiEcej odpow'iedzialbo brak odpowiedzi osoba zdajqcaotrzymuje
zero punkt6w.
$ 12.
1. W dniu egzaminutestowegoCEM dostarczana miejsceegzaminukarty testoweoraz
ksi4zeczkitestowew paczkach,w' kt6rych liczba ksi4zeczektestowychodpowiada
liczbie os6b zdalqcych w poszczeg6lnych salach egzaminacyjnych zwiqkszonej
maksymalnieo l0%.
2. Ksi4zeczki testowe s4 zabezpieczonew spos6b uniemozliwiaj4cyzapoznaniesiE
z ich treSciqprzezosobynieuprawnione.
3. UsuniEcie zabezpieczerii ujawnienie treSci zadan egzaminu testowego nastEpuje
w sali egzaminacyjnejbezpoSrednioprzed rozpoczEciemegzaminu testowego w
obecnoScios6b zdajqcych.
4. W trakcie egzaminu testowegozabronionejest wynoszenielub usuwanie w inny
spos6bksi4zeczektestowychz sa.ltegzaminacyjnej.
$ 13.
1. Karta testowa oznaczonajest numerem kodowym osoby zdajqcej, nadanym przez
do egzaminutestowego.
CEM. po ustaleniuprzez CEM listy'os6b przystqpujqcych
2. W celu zapewnieniaanonimowoScios6b zdajqcych,zabraniasiE wpisywaniana karcie
testowejdanychumozliwiaj 4cychbezpoSredniq identyfikacjq osoby zdaj4cej.
3. Dla potwierdzenia identyfikacji osoby zdajqcej, jest ona zobowi4zana nanieSi
wlasnorEczniena czystej stronie karty testowej napis o treSci: ,,Centrum Egzaminow
"'
Medycznych - egzamin testowy w' dziedzinie
(okre! Ieni e dziedziny).
4. Karta testowa jest jedynym dokumentem przeznaczonymdo udzielania odpowiedzi w
trakcieegzaminutestowego.
5. Karta testowa powinna byi wypelniana za pomoc4 o16wka. Dopuszcza siq jednak
wypelnienie jej za pomocE dlugopisu. W tym jednak przypadku osoba zdajqca traci
odpowiedzi.
mozliw'oSidokonyw'aniakorekty uprzednio zaznaczonych
$ 14.
1. Wchodzenie os6b przystqpuj4cychdo egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej
egzaminu.
w ci4gu30 minut przedrozpoczqciem
nastEpuje
2. W momencie wejScia osoby przystqpuj4cej do egzaminu testowego do sali
egzaminacyjnej, przedstawiciele CEM albo czlonkowie PKE albo Zespolu
egzaminacyjnegona podstawie dokumentu potwierdzaj4cegotozsamoSi,sprawdzaj4jej
tozsamoS6
oraz wreczaj4 kartqtestowq.
dokumentupotwierdzajqcegoich tozsamoSi.nie mogqprzystqpii do
3. Osobynieposiadajqce
egzaminutestowego.

$ls.
do egzaminu
przez wszystkieosoby przystqpujqce
Po zajqciumiejsc w sali egzaminacyjnej
PKE albo Zespoluegzaminacyjnego:
CEM albo Przewodnicz4cy
testowego,przedstawiciel
1) informujeo organizacjii przebieguegzaminutestowego;
2) polecazdeponowa6wszelkie notatki. zeszyty,torby, teczki itp. w-miejscuprzez siebie
wskazan.n.m;
3) nakazuje wyl4czenie telefbnow kom6rkowych i innych urz4dzen sluz4cych do
kopiowania. przekazywania i odbioru informacji w spos6b uniemozliwiaj4cy
poslugiwaniesig nimi;
4) infbrmuj e o zakazieposiadania urz4dzehsluz4cych do kopiowania, przekazywania i
telefbn6w kom6rkowych oraz o konsekwencjach
odbioru infbrmacji, w szczeg6lnoSci
naruszeniatego zakazuoraz o mozliwoSciich zdeponowania.
$ 16.
l. PrzedstawicieleCEM lub czlonkowie PKE albo Zespolu Egzaminacyjnegowrqczaj4
kazdej osobie przystqpujqcej do egzaminu testowego jeden egzemplarz ksi4zeczki
testowej.
2. Osoby posiadaj4cenieparzystenumery kodowe otrzymujqI wersjEtestu,a posiadaj4ce
numeryparzyste- [I wersjEtestu.
3. Osobyzajmuj4ces4siedniemiejscanie mog4 otrzymactej samejw-ersjitestu.
4. Nad prawidlowoSci4rozdania ksiqzeczektestowych czuwa Przewodnicz4cyPKE albo
nego.
Zespoluegzaminacyj
$ 17.
1. Czastrwania egzaminutestowegow1'nosi60 minut"
2. W przypadkachuzasadnionychzlo2ono5ci4struktury zadahtestowych,Dyrektor CEM w
PKE moze wydlu2yc czas trwania egzaminutestowego
porozumieniuz Przewodniczqcym
maksymalnie
o l0 minut.
3. Po sprawdzeniuwlaSciwegorozdzialu ksi42eczektestowych PrzewodniczqcyPKE albo
Zespoluegzaminacyjnego oglasza r ozpoczqcieegzaminutestowego.
4. PrzewodniczqcyPKE albo Zespolu egzaminacyjnegopodaje czas trwania egzaminu
egzaminutestowego
do egzaminuprzedrozpoczEciem
testowegoosobomprzystEpuj4cym
oraz infbrmuje zgromadzonycho godziniejego rozpoczEciai zakoriczenia.
innych os6b niz
do sali egzaminacyjnej
5. Po rozpoczqciuegzaminutestowegow'chodzenie
osoby zdajqce,przedstawicieleCEM i czlonkowie PKE albo Zespolu egzaminacyjnego
jest zabronione.z zasftzeheniem
ust. 6.
6. W przypadkuduzej liczby osob zdaj4cychDyrektor CEM moze Wznaczyi dodatkowe
Osobyte nie wchodzqw
osobydo wykonywaniaczynnoSciadministracyjno-technicznych.
skladPKE albo Zespoluegzaminacyjnego.
$ 18.
1. Test powinien byc rozwiqzywanysamodzielnie.KontaktowaniesiE z innymi osobami,a
takae korz.ystaniez pomocy naukowych i dydaktycznychstanowi podstawgprzerwania
egzaminutestowegoi skutkujedyskwalifikacjqosoby zdajqcej.
PKE albo Zespolu egzaminacyjnego,bior4c
2. O dyskwalifikacji decyduje Przew'odniczEcy
pod uwagEstopiennaruszenianorm porz4dkowychi niesubordynacjiosoby zdajqcej.
3. Fakt zdyskw.alifikowania Przewodnicz'4cy PKE albo Zespolu egzaminacyjnego
odnotowujew protokole egzaminacyjnym,o kt6rym mowa w $ 28 ust. l, wskazujqc
przyczynyi godzinqprzerwaniaegzaminutestow'ego.
z egzaminutestowego.
4. Dyskwalifikacja oznaczauzyskanieoceny niedostatecznej

$ le.
akademickiej.
powagii rzetelnoSci
1. Egzamintestowypowinienprzebiegaiw atmosf'erze
sie w spos6bnielicuj4c)'z powagqegzaminulub zakl6cajqcych
2. Do os6bzachowuj4cych
jego prawidlowyprzebiegstosujesiq odpowiednio$ 18.
$ 20.
a sali przezosoby zdaiqce.
1. Podczasegzaminutestowegoobowi4zujezakazopr.rszczani
2. W s1'tuacjachw'yj4tkowychosoba zdajqcamoze. za zgodqPrzewodnicz4cegoPKE albo
Zespolu egzaminacyjnegoopuScii salE pod kontrol4 czlonka PKE albo Zespolu
egzaminacyjnego.Przed opuszczeniemsali powinna zdeponowa6ksi4zeczkqtestow4 i
PKE albo Zespoluegzaminacyjnego.
kartEtestowEu Przewodnicz4cego
3. Fakt opuszczeniasali. o kt6rym mowa w ust. 2, zostajeodnotowanyw protokole z
przebieguegzaminutestowego,o kt6rym mowa w $ 28 ust.2.
$21.
1 . Przebiegegzaminutestowegomoze byi monitorowanyza pomoc4 urzqdzenrejestrujqcych
obraz, o czym osoby przystgpuj4ce do egzaminu powinny byi poinformowane w
egzaminutestowego.
przedrozpoczqciem
o PESozlub bezpoSrednio
zawiadomieniu
obrazach.o kt6rych
2 . W przypadkuujawnieniapo egzaminietestowymna zarejestrowanych
mowa w ust. 1. korzystaniaprzezosoby zdajqcez pomocy naukowych.dydaktycznychlub
urzqdzensluzqcychdo kopiowania, przekazywaniai odbioru infbrmacji, osoby te mog4
zostai zdyskwalilikowane. Rozstrzygniqciaw tym zakresie dokonuje Przewodniczqcy
jest protokolowane,a odpis
PKE w porozumieniuz DyrektoremCEM. RozstrzygniEcie
protokoluprzesylanyosobiezdyskwalifikowanej.Przepis$ l8 ust.4 stosujesiE.
$ 22.
1 .W przypadku stwierdzenia blEd6w drukarskich, uniemozliwiaj4cychudzielenie
prawidlowej odpowiedzi, osoba zdajqca ma prawo zlo2yc zastrze2eniew trakcie
PKE albo Zespoluegzaminacyjnego.
egzaminutestowego.na rQcePrzewodnicz4cego
zawieraj4cenumer zadaniaobarczonegoblEdemi wersjq testu.
2 . Przewodnicz4cyPKE albo Zespolu egzaminacyjnegoodnotowuje zgloszonezaslrzezenie
w protokole egzaminacyjnym,a nastqpniezawiadamiao tym fakcie Przewodniczqcego
PKE albo jego przedstawiciela.Zgloszone zastrzezeniedotycz4ce blqdtiw, o ktorych
po jego zlo2eniu.
mowa w ust. 1. zostaniezweryfikowanebezpoSrednio
Jezeli egzamin testowy przeprowadza Zespol egzaminacyjny,jego Przewodniczqcy
PKE.
niezwlocznieprzekazuje zgloszonezaslrzeleniePrzewodnicz4cemu
4 . W przypadku uznania zastrzeZenia,PrzewodniczEcy PKE mo2e wydai komunikat
korygujqcy stwierdzony blqd albo podjqi decyzjp o uniewaznieniu zadania. Decyzia
PrzewodniczqcegoPKE jest niezwlocznie przekazywana osobom zdalqcym oraz
a

odnotowywanaw protokole,o kt6rym mowa w $ 28 ust. 2'
5 . W przypadku. o ktorym mowa w ust. 3, PrzewodniczEcyPKE przekazuje swoje
rozstrzygniqciePrzewodnicz4cymZespol6w egzaminacyjnych,kt6rzy informuj4 o nim
osoby zdajEce.
6 . W przypadkuuniewaznieniazadaniastosujesie odpowiednio$ 23 ust. 7.

$ 23.
t . W przypadkuuwag mery'torycznychdo zadantestowych"osoba zdajqcama prawo zloLy(
pisemne zastrzelenie niezwlocznie po zakoriczeniu egzaminu testowego. przed
opuszczeniemsali egzaminacyj
nej.
2 . Zastrze2enieskladasiq na rqcePrzewodnicz4cegoPKE albo Zespoluegzaminacyjnego.
powinno by(, zlolone na karcie zastrze2en,ktorej wz6r stanowi zal4czniknr
J . Zastrze2enie
2 do Regulaminu.Osoba zdajqcama prawo r,vgl4dudo ksiEzeczkitestowej w trakcie
f orm ulowania zastrze2en.
4 . Zgloszone zastrzeleniezostaniezweryfikowane przez Przewodnicz4cegoPKE lub jego
po egzaminietestowym.przedobliczeniemjego wynik6w.
przedstawiciela
bezpoSrednio

5 . Przewodnicz4cyPKE lub jego przedstawicielrozstrzygao uwzglgdnieniualbo odrzuceniu
kazdego zastrze2enia,zamieszczajqcna zlolone.j karcie zastrzeleh pisemne uzasadnienie
swej decyzji. Zlo2ona karta zastrze2enwraz z rozstrzygniqciemdolqczana jest do
protokolu, o kt6rym mowa w ust. 9. RozstrzygniEciezastrze|eniaorazjego uzasadnienie
jest publikowanena stronieintemetowejCEM.
6 . W przypadku wiEkszej liczby zastrze2en zLo2onych do tego samego zadania,
Przewodnicz4cyPKE lub jego przedstawicielmoze sporzEdzrcpojedynczy dokument,
kt6ry dolqczanyjest do
zawierajqcyrozstrzygniqciezastrze2eiwraz z jego uzasadnieniem,
protokotu,o ktorym mowa lv ust.9.
7 . W przypadku uznaniazgloszonegozastrze2enia,zadanietestowe objEte zastrzeleniemjest
pomijane przy ustalaniu wyniku egzaminu testor,vegow stosunku do wszystkich
zdaj4cych,co odpowiednio obniza liczbq mozliwych do uzyskaniapunkt6w. Punkty za
zadaniauniewaznionenie sq przyznawane.
o uniewaznieniuzadania
Przewodniczqcego
PKE lub jego przedstawiciela
8 . RozstrzygniEcie
testowegowydane bez zachowaniaprocedury. o kt6rej mowa w ust. l-7 lub $ 22, jest
niewazne.
9 . Zbiorcze zastawieniezgloszonych zastrze2ertoraz ich rozstrzygniqciazamreszczasiq w
protokole,kt6regowz6r stanowi zalqcznrk3 do Regulaminu.

s 21.
1 .Po uplywie czasu przeznaczonegona rczwi4zanie testu PrzewodniczqcyPKE albo Zespolu
oglaszakoniec egzaminutestowego.
egzaminacyjnego
2 . Po ogloszeniukonca egzaminutestowego,osoby zdaj4ceodkladaj4ksi4zeczkii karty
testowe.Nastqpniepozostaj4na miejscachdo momentu zebraniawszystkich ksiqzeczeki
karl testowych przez przedstawicieli CEM lub czlonk6w PKE albo Zespolu
po czym opuszczaj4
salE.
egzaminacyjnego.
W przypadku wczesniejszegozakohczeniarczw'r4z)/waniatestu, osoba zdajqcaprzekazuje
ksi4zeczkE
testow4i kartqtestoweprzedstawicielowiCEM. czlonkowiPKE albo Zespolu
opuszczasalq.
i bezpow'rotnie
albojego Przewodniczqcemu
cgzaminacyjnego

$ 2s.
t . Egzamin testowy uwa2a siq za zaliczony z wy'nikiem poz)'tywnym po uzyskaniu przez
osobEzdajqc4conajmniej 60Yomoaliwej do uzyskaniamaksymalnejliczby punkt6w.
2 Przeliczenieprocentowepoprawnychodpowiedzi.udzielonychprzez osobE zdajqc4na
ocenQszkolnq. nastqpujewedlug wsp6tczynnik6wprzeliczefi,kt6re zawierazal4czniknr 4
do Resulaminu.

$ 26.
l . Niezwlocznie po ustaleniuwynik6w egzaminu testowegoCEM informuje o nich osoby
zdaj4ce.wywieszaj4clistEz wynikami w miejscu,w kt6rym odbywal siEegzamintestowy.
2. Wyniki egzaminutestowegoCEM podaje r6wniez na swojej stronie internetowej,przy
czym daneosobyzdaj4cejpodajesiEw formie kodu widniej4cegonajej karcietestowej.
V. Ocenakor[cowaPESoz

$ 27.
Ocena koicowa PESozjest ocen4 wynikaj4c4 ze Sredniejarytmetycznejocen z egzaminu
praktycznegoiteoretycznego.ustalon4jakoocena,o ktorej mowaw S 8 ust. 1, wedlug zasad
okredlonychw zalqcznikunr I do Regulaminu.
Vl. DokumentacjaPESoz

1.

2.
a
J.

4.

5.

$ 28.
praktycznego
i teoretycznego dokumentowane sq w
Przebieg i wyniki egzaminu
protokole indl.widualnym PESoz sporzqdzanymptzez PKE albo Zesp6l egzaminacyjny,
kt6rego wz6r stanowi zalqczniknr 5 do Regulaminu,
W przypadkuprzeprowadzaniaegzaminutestowegosporzqdzasie protok6l z przebiegu
egzaminutestowego.ktoregow'z6rstanowrzalqczniknr 6 do Regulaminu.
Protokoly poszczeg6lnychegzamin6w:praktycznegoi teoretycznego,skladajqcesiE na
protok6l indywidualny,o kt6rym mowa w ust. l. oraz protok6l koricowy po wypelnieniu
i podpisaniuprzez czlonk6w.PKE albo Zespolu egzaminacyjnegoi PrzewodniczEcego
PKE sE przekazywanedo CEM.
PKE albo Zespol egzaminacyjnyprzekazuje dokumentacjqosoby zdajqcei do CEM,
niezwloczniepo zakoriczonymegzaminie,nie p6zniejjednak ni2 w ci4gu 14 dni od dnia
zakonczeniaPESoz.
W przypadkuniewypelnieniaprzez PKE albo Zespol egzaminacyjnyrubryki dotycz4cej
oceny koricowej egzaminu praktycznego lub ustnego, CEM dokonuje stosownych

obliczeri,o ktorychmowa w' $ 10,i uzupelniawpis tej ocenv.
6 . W przypadkublqdnegoustaleniaoceny koricowej egzaminupraktycznegolub egzaminu
ustnegolub oceny koncowej PESoz,CEM dokonuje korekty tych ocen. Korektajest
dokonana poprzez widoczne przekreSlenie istniejqcych wpis6w. SkreSlenia sq
dokonyw'anew spos6b umozliwiaj4cy ustalenie pierwotnych zapis6w. Nie jest
dopuszczalnestosowaniekorektora,ani zamzywanie w spos6bnieczytelny pierwotnej
tresci. SkreSlenias4 sygnowanepieczEciqsluzbow4 i podpisemDyrektora CEM. W
przy'padkuzmiany ocen)'koricowejPESoz zpozTtywnej na negatywn4,zmianawymaga
PKE.
kontrasygnatydokonanejprzez Przewodnicz4cego
7 . W przypadku,gdy w1'nik danej czgsciPESozjest uznawanyna zasadachokreSlonychw
$ 29a ust. 3 rozporzqdzenia,w protokole indywidualnvm, o kt6rym mowa w ust. l,
do pozostalej czESciPESoz w kolejnej sesji
sporz4dzanymdla osoby prz-v-stqpuj4cej
o uzyskanymwyniku zlolonej czq3ciPESoz
egzaminacyjnej,CEM zamieszczaadnotacjE
i dacie jej zloaenia.W odniesieniudo uznaniawyniku egzaminupraktycznegoadnotacja
jest w czqSci I protokolu indywidualnego zatytulowanej ,.Egzamin
ta zamteszczana
- na pierwszejstronie
praktyczny'',& w odniesieniudo wyniku egzaminuteoretycznego
czqsciIIA protokoluindywidualnegozaty.tulowanej
..Egzaminteoretyczny- ustny" albo
czESciIIB protokolu indywidualnego zatTtulowanej..Egzaminteoretyczny- testowy" w zaleznoScido tego. r,vjakiej fbrmie byt przeprowadzanyegzamrnteoretyczny,kt6ry

zostal uznanv.Adnotacjajest sygnowanapieczEci4i podpisemDyrektoraCEM albo
Med,vcznych.
Pozostalerubryki znajduj4cesiEna stronie,
kieror,vnika
SekcjiEgzaminor,v
adnotacja,s4 skreSlane.
na kttirej zostalazamieszczona
8 . W prz,vpadkach,o kt6rych mo\\'a w ust. 8, CEM przekazuje PKE albo Zespolowi
egzaminacyjnemutylko tq czqsi protokolu indywidualnego,o kt6rym mowa ust. l, kt6ra
dotyczy tej czESciPESoz. do ktorej przystEpujeosoba zdajqcaoraz stronEprotokolu
indy*'idualnegozawierajqcqadnotacjq,o ktorej mowa w ust. 8.
jest
9 . Stronaprotokolu indywidualnego.o kt6rym mowa w ust. 1, na kt6rej zamreszczona
po uzyskaniuprzez osobq zdajqcqpozytywnych
ocenakoficowa PESoz,jest r,l;vpelniana
wynik6w egzaminupraktycznegoi teoretycznego.
1 0 .W przypadkuuniewaznieniaPESozw czqscialbo w caloSci,na zasadachokreSlonychw
do protokolu indywidualnego,o kt6rym mowa w ust. l, dolqcza
$ 29b rozporzqdzenia,
siq decyzjEministra wlaSciwegodo spraw zdrowia o uniewaznieniuPESozalbo jego
dotycz4c4tejsprawy.
czqsciwobecdanejosobyzdaj4cejorazinnqdokumentacjq

$ 2e.
Protok6l, o kt6rym mowa w $ 28 ust. l, stanowi podstawq do wydania osobie zdajqcej
w odrEbnychprzepisach.
dyplomu PESoz.wedlugwzoru okreSlonego
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Zal4czniki
w dziedzinach
do Regulaminu Porz4dkowegoParistwowegoEgzaminu Specjalizacyjnego
w ochroniezdrowia
maj4cychzastosowanie

Zal4czniknr I
PRZELTCZNIKI
OCENKONCOWYCHUZYSKANYCHZ EGZAMNU
PESOZ
I OCENYKONCOWEJ
USTNEGO
PRAKTYCZNEGO,
Ocena

Przelicznik

(5) bardzodobry

od 4,76do 5,0

(,1,5)dobryplus

od 4,26do 4.75

(4) dobry

od 3,76do 4,25

(3.5)dostateczny
plus

od 3,26do 3,75

(3) dostateczny

do 3,25

Zalaczniknr

WZORKARTYZASTRZEZEN
Egzamintestowyw dniu
w dziedzinie ....

w sesji.

Z A S T R Z E Z E N IEDO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

zadania
Numer kwestionowanego

Wersja testu

Treii zastrzezenia

Uzasadnienie:

Ka rtg zastrzefleniaprzyj 4lem:

* rubrvki nie wypelniasiq.gdy egzamintestowybyl przeprowadzany
tylko w jednej sali

2

Rozstrzy gnipcie zastrzeLenia

E

Uwzglqdnic

Odrzucii
[]

Uzasadnienie:

Przewodnicz4cyPKE/Zespolu egzaminacyjnego*

(tytul naukov'\;. imiq i nazwi.sko)

(czytelnypodpis)

* niepotrzebne
skreSlic

Zal4czniknr

PROTOKOI-,
Zbior cze zastawienie zgloszony ch zastrzeLefr
do zadaritestolvychoraz ich rozstrzygnigcia
egzamintestowy
w dniu

w dziedzi

fl to

w sesji .
Lic zba zl o2onych zastrze2en
Liczbazastrze2eftuwzglgdnionychz podaniemnumerow zadahi wersjitestu

odrzuconychz podaniemnumerow zadahi wersji testu
Liczba zastrze2eh

Przewodnicz4cyPKE/Zespolu egzaminacyjnego*

(4tul nattkowy, imiq i na:wisko)

(c:ytelny podpis)
* niepotrzebne
skreSlii

3

Zal4czniknr

4

WSPOLCZYNN
IK I PRZEL ICZENPROCENTOWYCH
POPRAWNYCH
NA
ODPOWIEDZI
SKALEOCENEGZAMINUTESTOWEGO

Odsetekmaksymalnej liczby punkt6w

Ocena

>:90oh

5

>: 82o i <90o/o

4 5

>:75o/oi<82o
>-68"h i <750
>: 60%oi <6804
<600

A

a

"

1'\
t"

a
J

2

Zalaczniknr 5

PROTOKOI-,INDYWIDUALNY
ParisfwowegoEgzaminu Specjalizacyjnegow dziedzinach
majAcychzastosowanie
w ochroniezdrowia
w dziedzinie

w sesji.
Dane personalneosobyzdujqcej
1. Imiq
2 . N a z w i s k .o. .. . .
3. Tytul/stopierinaukowy
4. Dataurodzenia

.. ..... miejsceurodzenia

5 . N r P E S E L. . . . . .
6 . K i e r o w n i ks p e c j a l i z a c j i . . . . .
7. OSrodekwojew6dzki
8. Dopuszczenie
do PESozprzezPKEdnia ..

Osoba zdaj4ca:

I. Egzaminpraktyczny
Miej sceprzeprowadzenia eg2aminu..............
. . . . . . . . .own I u . . . . . . . . . " . .
Opis zadaniaegzaminacyjnego

Oceny:
Nale2.u" przepisai
na arkuszachocen.

wystawlone

oceny

przez

poszczeg6lnych egzaminator6w

Egzaminatorzy
I

II

ilI

IV

V

Zadania

Srednia ocen do
drugiego
miejscapo
nrzecinku

I

2.
I

Ocena Sredniaz wierszy 1-3
praktyczny
.................eg2amin

Osobaegzaminowana..
zdalalniezdala(v p isat slot+nie)

uzyskuj4c ocen€
;,,,,;.;
Uwagi:
Podpisy Przewodnicz4cegoi czlonk6w PKE/Zespolu egzaminacyjnego*(t),tulnuukowy,imiq i
nazwisko)
Przewodniczacy ..

Czlonkowie:

Do zalic:enio eg:uminu ustnegowymagttnujest ocenu co najmniej dostcttec:na(31
* niepotr: ebne skrei I i c

Osoba zdaj4ca:

Egzamin proktyczny
w d zi edzinie..
w dniu
A R K U S Z OC E N DLA CZLONK A PKEIZESPOLU
E GZAM INACYJNEGO,K

O s o b azd a j 4 ca
Egzaminator.......
(tt'tul. imiq t na:visko)

pole.
Uwaga: egzaminatorstawia ocengzakreSlaj4cznakiem ,.X" odpor.viednie

Zadanie I

niedostateczny

dostatccznv

dostatecznyplus

dobry

dobry plus bardzo dobry

dostateczny

dostatecznyplus

dobry

dobry plus bardzo dobry

dostateczny

dostatecznyplus

dobry

dobry plus bardzo dobry

Zadanie 2

niedostatecznv

Zadanie 3

niedostateczny

Data egzaminu..
(.podp i s eg: a m i na t ora)

* niepotrzebneskreSlic

Osoba zdaj4ca:

II. A Egzomin teoretyczny- ustny
Miejsceprzeprowadzenia
egzaminu..............

TreSdzadaft(wymaganesq3 zadania):
l.

2.

Oceny:
przepisa6
Nalezy"
na arkuszachocen.

ocenv

wystawione

przez

poszcze96lnych

Egzaminatorzy
I

II

III

IV

v

Zadania
I

egzarninator6w

Srednia ocendo
drugiego
miejscapo
nrzecinku

)
1

Ocena Sredniaz wierszv l-3
Osobazdaj4ca

uzyskuj4cocen€
(u:pisac slovnie)

Uwagi:

Podpisy Przewodnicz4cegoi czlonk6w PKE/Zespolu egzaminacyjnego* (tytul noukou't'.imiq i
nanuisko)
Przer.vodniczacv
...
Czlonkorvie:

Do:ulic:enia egzuminuuslnegovtvmugunujesl ocenaco nujmnie.jtlostuteczna(3).
*

Osobazdaj4ca:

Egzamin teoretyczny - ustny
w d zi edzinie..
w dniu

ARKUSZ OCEN DLA CZLONKA PKE/ZESPOLU
EGZAMINACYJNEGO*

Osoba zdaj4ca
Egzaminator""'

r,,)i,,;;;;,',;;;;',;;;,:,:;;',,,r,','",,',,,i;)"

Uwaga: egzaminatorstar,viaoceng zakreSlajqcznakiem ,.X" odpowiedniepole.
Zadanie I

niedostateczny

dostateczny

dostatecznvplus

dobry

dobry plus bardzo dobry

dostateczny

dostatecznyplus

dobry

dobry plus bardzo dobry

dostatecznl'

dostatecznyplus

dobry

dobry plus bardzo dobry

Zadanie 2

niedostateczny

Zadanie 3

niedostateczny

Data egzaminu...
Qtodpis eg:aninulora)

* niepotr:ebne skrellit

Osoba zdaj4ca:

II. B Egzaminteoretyczny- testowy
Miejsceprzeprolvadzenia
egzarninu. . .

dnia..
Liczba zadafitestowych
Wyrnaganeminimum

....poprawnychodporviedzi

Osoba zdajqcaudzieI ila

....poprawnychodpowiedzi
egzamintestowy

Osoba zdaj4ca
zdala./niezdala (v p isat odpov iednie)

uzysKuJqc
ocenQ.........
frpisat

slov,niel

Uwagi:

Podpisy Przewodniczqcegoi czlonk6w PKE/Zespolu egzaminac.vjnego*(Qtul naukowy,imiq i
na:w'isko)

...
Przewodniczec)'

Czlonkowie:

* niepotrzebne
skreSlii

OCENA KONCOWA
PANSTWOWEGOEGZAMINU
SPECJALIZACYJNEGOw dziedzinachmai4cych
w ochroniezdrowia
zastosowanie
Przewodnicz4cyParistwowejKomisji Egzaminacyjnej
na podstawieuzyskanychocenz egzaminu:praktycznegoi
teoretyc znegopotwier dza, iLe

(intiq i nusrisko

:dajqcegol

zloLyl/a Parisfwowy E gzamin Specjalizacyjny

majqcych
w dziedzinach

zastosowaniew ochroniezdrowia

w dziedzinie
z wynikiem ..............
;;.r.,;;,;;;;,,;;;;;;;;

;:;;,:,,,";,,;,

maj4cych
uzyskuj4c z Paristwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach
zdrowiaocen€ koricow4:
w ochronie
zastosowanie
..... ".. frpisat' stovnie)

PafistwowejKomisii Egzaminacyinei
Przewodniczqcy
(stopienil"vtu!nuukowy*, irniq i nu:v'isko)

(crytelny podpis)

* niepotrzebne
skre(lic

Zalqczniknr 6

PROTOKOI,
PKElZespoluEgzaminacyjnegoNr
z przebiegu egzaminu testowego
w dniu
w dziedzinie..........
w sesji
x*
l. Przewodniczqcy
PKE/ZespoluEgzaminacyjnego

Czionkowie:

2. Osoby zdajqcei materiatyegzaminacyjne
planowanaliczbaos6bzdaj4cychw sali
......."..........do
numerykodoweos6bzdaj4cych
od .
...........
os6b
do egzaminuprzystqpilo
osob(podacnumeryna odwrocie)
niezglosilosiE
n
u
m
e
r
a
c
o
h
d
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d. .o. . . . . . .
k
s
i
a
z
e
c
z
k
t
e
i
s
t
o
w
e
o
otrzvmano
3. Przebiegegzaminutestowego:
- miejsceprzeprowadzenia
egzaminu:...
- godzinarozpoczqcia
egzaminu:
- godzinazakoriczenia
egzaminu:
- uwagi o przebieguegzaminu(w tym infbrmacja
opuszczeniu
dyskwalifikacjach,
o ewentualnych
zadai z powodu
orazo uniewa2nieniu
saliprzezosobgzdajqc4w trybie$ 20 ust.2 Regulaminu
bledowedvcvinvch):

4. Podczasegzaminutestowegodokonanowymianv:
- ksiazeczek
testowvchnumer

- kartetestowanumer:

5. Po zakoriczonymegzarninietestowymdo CEM przekazano:
- ksi42eczkitestow'e
wykorzystane ............
niewykorzystane
(slownie
.
- karty testowe
wykorzystane
niewvkorzy'stane..."..... (slownie

Prceku:ujclcy

". . ...)

.........)

Pr:ujmujqcy

Podpisy PrzewodniczQcegoi czlonk6w PKf/Zespolu egzaminacyjnego** (t1,tulnaukowy,imiq i
nanuisko)

Przewodniczqcy
..
C z l o n k o ui e :

* numerunie podajesig..ieSIi
egzamintestowyb1,lprzcpro*adzanlt1lko przezjedcn Zcsp6legzaminacl'jn1,
** niepotrzebne
skreSlii

