
ZARZ,ADZENIE NR 10/2017

Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych
z dnia 1 czerwc a 2017 r.

w sprawie Regulaminu Porz4dkowego Paristwowego Egzaminu
Specj ali zacy jnego Far m a ceut6w

Na podstawie art, 107w ust. 8 ustawy z dnia 6 wrzelma200I r. - Prawo fannaceutyczne (Dz.

U. z 2016 r. poz. 2142, z po2n. zm.), $ 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzamin6w Medycznych

stanowi4cego zatrqcznik nr 1 do zarzqdzenia Ministra Zdrowta z dma 22 czerwca 2010 r. w
sprawie Centrum Egzarnin6w Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 55, z poLn. zm.) oraz

$ 1 pkt 2 regtlaminu organizacyjnego Centrum Egzamin6w Medycznych, stanowiqcego

zal4cznrk nr 2 do powolanego zarz4dzenta, zarz4dzaln, co nastgpuje:

$1.

Wprowadza sig Regulamin Porz4dkowy Pafstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

F arma c eut6w stano wi 4 cy zal4cznik do zar z4dzenia.

$2.

Traci moc zarzqdzenie nr 1612008 Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych
z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu Przeprowadzanta Pafstwowego
Egzarninu Specjalizacyjnego Farmaceut6w.

$3.

TreSi regulaminu, o kt6rym mowa w $ 1, podaje sig do publicznej wiadomoSci przez

zamieszczenie na stronie internetowej Centrum Egzamin6w Medycznych.

Zarz7dzente wchodzi w Zycie z dniem 1 wrzeSnia 2017 r., po zatwierdzenlrJ regulaminu ptzez

Ministra Zdrowra.

Dyrektor
Cent gzamin6w Medycznych

N-odZ, dn. Vl A6. ?p/k

twierdzam

$4.

MIN}6TM
EKRETARZ

tnrster Zd

Warszawa, dnia
-07- 2 I



REGULAMTN PORZADKOWY PANSTWOWEGO EGZAMINU
SPECJALIZACYJNEGO FARMACEUTOW

I. Postanowienia og6lne

Regulamin Porz4dkowy Paf,stwow.ro ngru-$i,ln Sp..jufi zacyjnegoFarmaceut6w okreSla tryb

t zasady przeprowadzanta oraz dokumentowania przebiegu Paristwowego Egzaminu

Specj alizacyj nego Farmaceut6w.

$2.
Ilekrod w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie - oznacza to Regulamin Porz4dkowy Pafstwowego Egzaminu

Specj alizacyjnego Farmaceut6w ;

2) PESF * oznaczato PafrstwowyEgzanin Specjalizacyjny Farmaceut6w;

3) ustawie - oznacza to ustawg z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. - Prawo faimaceutyczne (Dz.U.
22016 r. poz.2142, zpoLn. zm.);

4) rozporzEdzeniu- oznaczatorozporz1dzenieMinistraZdrowiazdma i5lutego 20ll r.
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty przez farmaceut6w (Dz.U. poz.

s16);

5) CEM - oznaczato Centrum Egzamrnow Medycznych;
6) PKE - oznacza to Pafstwow4 KomisjEBgzamrnacyjn4, o kt6rej mowa w art. 107s ust.

2 ustawy;

7) Zespole Egzaminacyjnym - oznacza to zesp6l, o kt6rym mowa w aft. 107t ust. 1

ustawy;

8) SMK - oznacza to System MonitorowantaKsztaLcenia Pracownik6w Medycznych, o

kt6ryrn mowa w afi. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 20ll r. o systemie informacji

w ochronie zdrowia (Dz. U . z 2016 r. poz. 1535 , z poLn. zm.);

9) protokole indywidualnym PESF - oznaczato protok6l bgd4cy elementem dokurnentacji

przebiegu egzarninu, o kt6rej mowa w aft. 107y ust. 6 ustawy, dotycz4cy danego

zdajEcego.

$3.
F.gzamin teoretyczny i egzamin praktyczny wchodz4ce w sklad PESF s4 oceniane oddzielnie.

$4.
W celu przeprowadzema PESF w ustalonyrn miejscu i terminie Dyrektor CEM wyznacza

Z esp o\ E gzamtnacvj ny, w ska zuj 4c j e go Prz ewo dni czyce go .

1.

$s.

Przed rozpoczQclem PESF Przewodniczqcy Zespolu Egzaminacyjnego przedstawia

czlonkom Zespolu Egzamtnacyjnego listg os6b zdajqcych i odbiera od nich oSwiadczenia

o bezstronnoSci, o kt6rych mowa w art. 1071ust. 4 ustawy.

W przypadku wyst4pienia okolicznoSci uniemozliwiaj4cycf,t zloLeme oSwiadczenia, o

ktor1nn rnowa w ust. l, przez czlonka Zespolu Egzamrnacvjnego w stosunku do jednego
2.



3.

4.

zezdalqcychPrzewodniczqcy Zespolu Egzamnacyjnego moLe wykluczyd tego czlonkaz
Zespolu Egzaminacyjnego na czas trwania egzaminu tego zdq4cego.

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

o Swi adcz eniu skl adanyrr pr zez czlonka Z e sp o lu E gzamrnacyj n e go.

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sig odpowiednio do PrzewodniczEcego Zespolu

Egzaminacyjnego. Na czas jego wykluczenia z posiedzenia Zespolu Egzaminacyjnego

obowi4zki Przewodnicz1cego Zespolu pelni czlonek Zespolu wyznaczony w tym celu

przez Dyrektora CEM.
W przypadku gdy wskutek wylEczenta Przewodniezqcego albo czlonka Zespolu

Egzaminacvjnego, w trakcie przeprowadzema egzurinu ustnego albo praktycznego

danego zdaj4cego ZespolBgzarntnacyjnyhczy mniej ntL3 czlonk6w, egzamin nie mohe

bycprzeprowadzony. O fakcie tyn Przewodniczqcy Zespolu Egzamrnacyjnego informuje

niezwlocznie Dyrektora CEM i dokonuje adnotacji w protokole indyr,vidualnyn PESF.

Przepisy $ 7 stosuje siE odpowiednio.

$6.
1. Zdajqcy moze zdeponowa6 posiadane urz4dzemaslu24ce do kopiowania,przekazywania i

odbioru informacji, w miejscu wskazanym przez Przewodniczqcego Zespolu

Egzaminacyjnego.

2. W przypadku ujawnienia w trakcie trwania egzamrnu testowego naruszenia przez

zdajqcego zakaz6w, o kt6rych mowa w arl. 107y ust. 4 ustawy, lub rozwi4zywania testu

niesamodzielnie, Przewodniczqcy Zespolu Egzaminacyjnego, przeprowadzajqcego dany

egzamrn, dyskwalifikuj e tak4 osobg.

$7.

W przypadku gdy egzamin wchodz4cy w sklad PESF nie moze zostaf przeprowadzony z

powodu z$oszenta sig rnniej ntL 3 cztonk6w Zespolu Egzaminacyjnego, egzamrn ten jest

przeprowadzany w terminie wyznaczofiym w miarg mozliwoSci w tej samej sesji

egzamrnacyjnej, a je2eli nie jest to mozliwe, w najblizszej sesji egzaminacyjnej. O nowym

terminie egzaminu zdajqcy s4 informowani przez CEM za pomocq SMK lub Srodk6w

komunikacii elektroni cznei.

II. Egzamin ustny i egzamin praktyczny

$8.
Zdajqcy w trakcie egzaminu ustnego lub egzarninu praktycznego odpowiada na zadania

egzutinacyjne zadane bezpoSrednto przez egzut'nnator6w albo na zadania wylosowane z

wczeSniej przygotowanego zestawu.

$e.
1. Zdaj4cy jest zobowrqzany do udzielenia odpowtedzi na wszystkie zadania. Nie jest

dopuszczalne wskazywante przez zdajqcego zadania, na kt6re mo2e nie udzieli6
odpowiedzi.

2. W trakcie udzielama odpowiedzi na konkretne zadanie egzamin jest prowadzony przez
jednego czLonka Zespolu Egzamtnacvjnego, wskazanego przez Przewodniczqcego

Zespolu Egzamrnacyjnego. Tylko on moze zadawac py.tanie albo pytania pomocnicze r

5.

6.



egzekwowad na nie odpowiedzi. TreSi tych pytari zunieszcza sig w protokole

indywidualnym PESF.

3. Udzielenie odpowiedzi na kalde zadanie egzamrnacyjne nie powinno przekracza( 15

minut.
4. Przewodniezqcy Zespolu Egzaminacyjnego moLe wyznaczyf spoSrod czionk6w Zespolu

Egzarninacyjnego jedn4 osobg, kt6r'a bEdzie dokonywad wpis6w w protokole

indwvidualnvm PESF.

$ 10.

Podczas egzamrnu ustnego i egzaminu praktycznego zabrania sig posiadania urzqdzen

sluzEcych do kopiowanta, przekazywania i odbioru informacji, w szczeg6lnoSci telefon6w

komorkowych. O zakazie tym zdq1cy jest infonnowany przez Przewodniczqcego Zespolu

Egzaminacvjnego bezpoSrednio przed rozpoczEciem tego egzaminu. Przepis $ 6 ust. 1 stosuje

siE.

$ 11.

W protokole indyr,vidualnym PESF zamteszcza sig uzasadnienie wystawionej oceny zaka?de
zadante, podajqc w szczegolnoSci informacje o brakach w odpowiedzi udzielonej przez

zdaj4cego oraz elementach odpowiedzi, kt6re byly nieprawidlowe.

1.

III. Egzamin testowy

s 12.

W dniu egzaminu testowego CEM dostarcza na miejsce egzaminu karty odpowtedzi oraz

ksi4zeczki testowe w paczkach. w kt6rych ltczbaksi42eczek testowych odpowiada hczbre

os6b zdaj4cych w poszczegolnych salach egzaffflnacyjnych zwigkszonej maksymalnie o

10%.

Ksi1heczki testowe s4 zabezpteczone w spos6b uniemozliwiE1cy zapoznanie sig

z iclr treSciqprzez osoby nieuprawnione.

Usunigcie zabezpteczen i ujawnienie treSci zadah egzaminu testowego nastgpuje

w sali egzamtnacyjnej bezpoSrednio przedrozpoczgciem egzaminu testowego w obecnoSci

zdajqcych.

W przypadku gdy do przeprowadzenia egzaminu testowego zg\osi sig mniej nt23 czLonkow

Z,espolu Egzaminacyjnego, nie jest dopuszczalne usunigcie zabezpieczen ksiqheczek

testowych i ujawnienie treSci zadan egzaminu testowego.

W trakcie egzaminu testowego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny spos6b

ksiqheczek testowych z sah egzaminacyjnej.

$ 13.

Karta odpowiedzi jest oznaczona numerem kodowyn zdalqcego, nadanym przez CEM, po

ustaleniu ptzez CEM listy osob przystgpuj4cych do egzaminu testowego.

W celu zapewnienia anonimowoSci zdaj4cego, zabrama sig wpisywania na karcie

o dp owi edzi danych urno zliwi aj 4cych b ezpo Sredni 4 i dentyfi k acjE zdal4cego .

W celu urnozliwienia weryfikacji poprarvnoSci identyfikacji zdaj4cego,jest on obowi4zany

nanieS6 wlasnorgcznie na czystej stronie karly odpowiedzi napis o treSci: ,,Centrurn
Egzamin6w Medycznych - egzamin testorvy w dziedzinie ..............

" . (o/a' efl enie dzie dziny).

2.

J.

4.

5.

t.

2.

3.



4.

3.

Karta odpowiedzi powinna byi wypelniana za pomocE ol6wka. Dopuszcza siE jednak

wypelnienie jej za pomoc4 dtrugopisu. W tym jednak przypadku zdajycy traci mozliwoS6

dokonyw ani a korekty uprzedni o zaznaczonych o dpowi edzi.

s 14.

WchodzeniezdajEcychegzamintestowy do sali egzuninacyjnej nastgpuje w ci4gu 30 minut
przed rozpoczEciern egzarninu.

W momencie wejScia zdaj4cego egzamin testowy do Sali egzarninacyjnej, przedstawiciele

CEM albo czlonkowie Zespolu Egzamrnacyjnego na podstawie dokumentu

potwierdzaj4cego tozsamoS6, sprawdzajq jego tozsamo56 orazwrEczaj4kartg odpowredzt.

Osoby nieposiadaj4ce dokumentu potwierdzqqcego ich tozsamoSi nie mog4 przyst4pi6 do

egzaminu testowego.

Po wejSciu do sali egzaminacyjnej zdaj1cy egzaanin testowy przedjego rozpoczgciemmoze
opuS ci 6 salg za zgo dq Prz ewo dni az4ce go Z espoiu E gzamrnacyj ne go.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, zdalqcy egzamin testowy przed opuszczenrem sali

egzaminacyjnej deponuje kartg odpowiedzi u cztronk6w Zespolu Egzamrnacyjnego. Przed
powrotem do sali egzaminacyjnej zadaj4cego czlonkowie Zespotu Egzaminacyjnego

ponownie weryfikuj4 jego tozsamoSi na podstawie dokumentu potwierdzajqcego

toZsamo56.

$ ls.
Po zajgciu miejsc w sali egzamrnacyjnej przez wszystkich zdajqcych egzamrn testowy
przedstawi ci el CEM alb o Przew o dntcz4cy Zespolu Egzamrnacvj nego :

1) informuje o organrzacji i przebiegu egzaminu testowego;

2) poleca zdeponowa6 w miejscu przez siebie wskazanym wszelkie notatki, zesz54y, torby,

teczki rIp.;

3) nakazuje wylqczeme telefon6w kom6rkowych i innych urz4dzeh sluz4cych do

kopiowania, przekazywama i odbioru informacji w spos6b uniemoZliwiajqcy
postrugiwanie siE nirni;
infonnuje o zakazre posiadania arzqdzen sluz4cych do kopiowania, przekazywania i
odbioru infonnacji, w szczeg6lnoSci telefon6w kom6rkowych, a takLe o

konsekwencjach naruszeniatego zakazu oraz o mozliwoSci ich zdeponowania;

infonnuje o mozliwoSci monitorowania przebiegu egzamrfiu testowego za pomocE

urzqdzen rejestruj4cycf,t obraz i dZwigk.

1.

$ 16.

Przedstawiciele CEM lub czlonkowie Zespoiu Egzaminacyjnego wrgczaj4 kazdemu

zdaj 4c emu e gzamin te stowy j ed en e gz emp lar z ksiqZe czki te s towej .

Zdaj4cy posiadaj4ce nieparzyste numery kodowe otrzymuj4I wersjg testu, a posiadaj4ce

numery parzyste - iI wersjg testu.

2.

3.
/1T.

Zdajqcy zajmuj4ce s4siednie miejsca nie mog4 otrzyma(
Nad prawidlowoSci4 rozdania ksiqleczek testowych

Egzaminacvjnego.

tej samej wersji testu.

czvwa Przewodnicz4cy Zespolu

$ 17.

1. Po sprawdzeniu wlaSciwego rozdziaLu ksiq;zeczek testowych PrzewodniczEcy Zespolu

E gz aminacyj nego o glasza r ozp o czEcie egz aminu testow e go.

1

2.

4.

5.

4)

5)



2.

3.

4.

Czas trwania egzamtnu testowego jest ustalany na podstawie objgtoSci tekstu zadah

egzamrnacyjnych wedlug zasad, okreSlonych w zalqczntku nr 1 do regulaminu.

Informacja o czasie trwania egzaminu testowego jest oglaszula na stronie internetowej

CEM, niezwlocznie po jego ustaleniu.

PrzewodniczEay Zespolu Egzaminacyjnego podaje zdqqcym czas trwania egzaminu

testowego przed jego rozpoczgciem oraz infonnuje zgromadzonych o godzinie jego

r ozp o czq ci a i zako hczeni a.

$ 18.

I. Egzamrn testowy powinien przebiegac w atmosferze powagi i rzetelnoSci akademickiej.

2. Zdq4cy, kt6ry zachowuje sig w spos6b nielicuj4cy z powag4 egzaminu lub zakl6ca jego

prawidlowy przebieg, moae zostac zdyskwalifikowany. O dyskwalifikacji decyduje

Przewodnicz4cy Zespolu Egzamtnacyjnego, przeprowadzajqcego dany egzamin, bior4c pod

uwagq stopiefr naruszenia nofin porz4dkowych.

$ le.
1. Podczas egzaminu testowego obowi4zuje zakaz opuszczania sah przez zdalqcyd^t.

2. W sytuacjach wyj4tkowych zdaj4cy mo2e, za zgod4 Przewodniazqoego Zespolu

Egzaminacyjnego opuSci6 salg pod kontrol4 czlonka Zespolu Egzaminacyjnego. Przed

opuszczeniem sali ma obowi4zek zdeponowai ksiqzeczkg testow4 i kartg odpowiedzi u
Przewodni czyce go Zespolu E gzamrnacyj ne go.

3. Fakt opuszczenia sali, o kt6rym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w protokole zprzebrego

egzaminu testowego, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 2.

$ 20.

W przypadku uznania zastrzehenia dotyczqcego blgdu drukarskiego, o kt6rym mowa w $ 12

ust. I rozporzqdzenia, jeheh nie skutkuje ono uniewaznieniem p7fr.ania testowego,

Przewodnicz4cy Zespolu Egzarrnacyjnego mole wydai komunikat koryguj4cy stwierdzony

bl4d. Decyzja Przewodnrczqcego Zespotru Egzamrnacyjnego jest niezwiocznre przekazywana

zdajqcym oraz odnotowyvvana w protokole, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 2.JeLeli egzarnin

testowy jestprzeprowadzany w wigcej niz jednej sali, stosuje sig $ 12 ust. 4 rozporz4dzenta.

$ 21.

1. W przypadku uwag merytorycznych do zadan testowych zastrzehenie powinno byc zLoAone

na karcie zastrzezeh, kt6rej wz6r stanowi zalqcznrknr 2 do regulaminu.

2. Zbiorcze zestawieme zgloszonych zastrzeAeh oraz rch rozstrzygnigcia zanueszcza sig w
protokole, o kt6rym lnowa w $ 12 ust. 13 rozporzydzenia, kt6rego wz6r stanowi zat1cznik
nr 3 do regulaminu.

s22.
1. Po uplywie czasu przezfiaczonego na rozwtqzanie testu PrzewodniczEay Zespolu

E gzaminacyj n e go o gLasza ko ni ec e gz aminu te sto w e go .

2. Po ogloszeniu korica egzaminu testowego zdajEcy odkladaj4 ksiqheczki i karly odpowiedzi.

Nastgpnie pozostaj4 na rniejscach do momentu zebrania wszystkich ksiqZeczek i kart
odpowiedziprzez przedstawicieli CEM lub czlonkow Zespolu Egzamtnacvjnego, po czyrn

opuszczaj4 sa7g.



J. W przypadku wczeSniejszego zakonczema rozwtqzywania testu, zdajqcy przekazuje

ksiEheczkg testow4 i karlg odpowiedzi przedstawicielowi CEM, czlonkowi Zespolu

Egzuninacyjnego albo jego PrzewodniczEcemu i bezpowrotnie opuszcza salE.

$ 23.

Niezwlocznie po ustaleniu wynik6w egzuninu testowego CEM informuje o nich zdaj4cych,

wywieszaj4c listg z wynikami w rniejscu, w kt6rym odbywal sig egzamin testowy.

Wyniki egzaminutestowego CEM podaje r6wnie2 na swojej stronie internetowej,prz,y czym

dane zdajqcego podaje sig w formie kodu widniejqcego na jego karcie odpowiedzi.

IV. Dokumentacja PESF

$ 24.

Przebiegi wyniki egzaminuteoretycznego i praktyaznego s4 dokumentowane w protokole

indyr,vidualnym PESF, kt6rego wz6r stanowt zal4cznik nr 4 do regulaminu.

W przypadku przeprowadzania egzafi\nv testowego sporzqdza sig protok6l z przehregt

egzarninu testowego, kt6rego wz6r stanowt zalqcznik nr 5 do regulaminu.

Protokoly poszczeg6lnych egzamin6w: teoretycznego i praktyeznego, skladajqce sig na

protok6l indyr,vidualny, o kt6rym mowa w ust. I, oraz protok6l kofcowy po wypelnieniu i
podpisaniu przez czlonk6w Zespolu Egzutnnacyjnego i Przewodntcz4cego PKE sq

przekazywane do CEM.
Zesp6l F,gzamrnacyjny przekazuje dokumentacjg zdajqcego do CEM, niezwlocznie po

zakonczonym egzaminie, nie p62niqjednak ni?w ciqgt 14 dni od dnia zakoflczeniaPEsF.

W przypadku niewypelnienia przez Zesp6l Egzamrnacyjny rubryki dotyczqcej oceny

koricowej egzaminu ustnego lub praktycznego, 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 PESF, CEM dokonuje korekty tych ocen. Korekta jest

dokonywanapoprzez widoczne przekreSlenie istniej4cych wpisow, wykonylvane w spos6b

umozliwiaj4cy ustalenie pierwotnych wpis6w. Nie jest dopuszczalne stosowanie

korektora, ani zantazyr,vanie w spos6b nieczytelny pierwotnej treSci. SkreSlenia s4

sygnowane pieczgci4 sluzbow4 i podpisern Dyrektora CEM aibo jego zastgpcy. W
przypadku zmrany ocenykoircowej PESF zpozStywnej nanegatywn4, zmiana wlmaga
kontrasygnaty dokonanej przez Przewodnicz4cego PKE.

W przypadku gdy wynik danej czg\ci PESF jest uznawany na zasadach okreSlonych w art.

l07zust.6ustawy, w protokole indS,rvidualnyn, o kt6rlnn lnowa w ust. I, sporz4dzanym

dla zdajqcego przystgpuj4cego do czESci praktycznej PESF w kolejnej sesji

egzaminacyjnej, CEM zamieszcza adnotacjg o uzyskanym wyniku zlolonej czgSci PESF i
dacie jej zloAema. W odniesieniu do uznarna wyniku egzaminu teoretycznego ustnego

adnotacja ta zamreszczanajest na pierwszej stronie czqici IA protokolu indywidualnego
zaty4ilowanej ,,Egzamin teoretyczny - ustny", a w odniesieniu do wyniku egzamrnv

teoretycznego - testowego - na pierwszej stronie czESci IB protokolu indyr,vidualnego

zatfiu\owanej ,,Egzamin teoretyczny - testowy" - w zaleZno{ci od tego, w jakiej formie
bylprzeprowadzany egzamrnteoretyczny, kt6ry zostaluznany. Adnotacja jest sygnou,ana

pieczgci4 i podpisem Dyrektora CEM, jego zastgpcy albo kierownika Sekcji Egzamin6w

Medycznych. Pozostale rubryki znajduj4ce sig na stronie, na kt6rej zostala zamreszczona

adnotacja, s4 skreSlane.

2.

1.

1.

2.

J.

A

5.

6.

7.



8. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 7, CEM przekazrtle Zespolowi Egzamrnacyjnemu

tylko tg czgSi protokolu indywidualnego, o kt6rym mowa ust. 1, kt6ra dotyczy tej czgfici

PESF, do kt6rej przystgpuje zdq4cy oraz strong protokolu indywidualnego zawrerajqc4

adnotacjg, o kt6rej mowa w ust. 7.

Strona protokolu indywidualnego, o kt6rym mowa w ust. 1, na kt6rej jest zamieszczona

ocena koficowa PESF, jest wypelniana po uzyskanr przez zdajqcego pozytywnych

wynik6w e gzaminu teoretyczne go i prakty czne go .

W przypadku uniewalnienia PESF w czgSci albo w caloSci, na zasadaclt okreSlonych w
art. Ijlzb ustawy, do protokotu ind;.rvidualnego, o kt6rym mowa w ust. 1, dolEcza sig

decyzjE Dyrektora CEM o uniewaznieniu PESF albo jego czgSci wobec danego zdaj4cego

oraz innq dokumentacjg dotycz4c4 tej sprawy.

$ 2s.

Protok6l, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 1, stanowi podstawg do wydania zdaj4cemu dyplomu
PESF, wedlug wzoru okreSlonego w odrgbnych przepisach.

9.

10.



Za\4czniki
do Regulaminu Porz4dkowego Par[sfwowego Egzaminu Specjalizacyjnego X'armaceut6w

Zal4czniknr 7

ZASADY OKRESLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO

W ZALEZNOSCI OD OBJETOSCi ZESTAWU 120 ZADAN TPSTOWYCH

ObjgtoSd tekstu (liczba znak6w
drukowalnych - bez spacji)

Czas trwania egzaminu (minufy)

<:35 000 120

> 35 000 <:38 000 130

> 38 000 <:41 000 140

> 41 000 <:44 000 150

> 44 000 <:47 000 160

> 47 000 <:50 000 170

> 50 000<:55 000 180



Zal4czniknr2

WZOR KARTY ZASTRZEZEN

Pa ri stwowy Egzamin S p ecj alizacyj ny Fa rmaceut6w

Egzamin testowy w dniu
w dziedzinie............ ..........w sesji..........

ZASTRZEZENIE DO PYTANIAEGZAMINACYJNEGO

Numer kodowy osoby zdaj4cej I Nr sali* | Miejsce egzaminu testowego

Numer kwes Wersja testu

Tre{6 zastrze?enia

Uzasadnienie:

Kar tg zastr zeienia p rzy j 4 lem :

tionowanego pytanla

x rubryki nie wypelnia sig, gdy egzamin testowy byl przeprowadzany tylko w jednej sali.

10



E
[]

Rozstrzygnigcie zastrzet enia

Uwzglgdnii

Odrzuci6

Uzasadnienie:

Przewodn icz4cy Zespolu Egzaminacyjnego

(stopien/tytul naukowy, imig i nazwisko)

(czytelny podpis)

11



Zal4czniknr3

Pa ristwowy Egzamin S pecj a lizacyj ny Fa rm aceut6w

PROTOKOI-,

Zbior cze zestawi e n ie z gl o szo nyc h zastr zeLeft
do pytaf testowych oraz ich rozstrzygnigcia

miej sce przeprow adzenia egzaminu

data przeprowadzenia egzaminu

dziedzina farmacji

sesj a wiosenne/jesienna*

Liczba zNohony ch zastrzeileh

Liczba zastrzeheh uwzglgdnionychz podaniem numer6w pytafi i wersji testu

Liczba zastrzelert odrzuconych z podaniem numer6w pytaf i wersji testu

Przewodn icz4cy Zespolu E gzaminacyjn ego

(stopiefi/tytul* naukowy, imig i nazwisko)

* Niepotrzebne skreSli6

(czytelny podpis)

t2



Zal4czniknr 4

PROTOKOI, INDYWIDUALNY

P a fl s twowe g o Egzaminu S p e cjalizacyj n e go Farm a c eut6w

w dziedzinie

w sesji.

Dane personulne zdujqcego

1. Imig

2. Nazwisko

3. Stopieri/tytul naukowy ......

4. Data urodzenia .. ...., mieisce urodzenia

5. NTPESEL

6. Kierownik specjalizacji.....

7. Woiewoda.....

13



L A Egzamin teoretyczny - ustny

Miej sce przeprowad zenia eg2aminu..............

.........w dniu............

Sklad Zespolu Egzaminacyjnego

Przewodniczacv I.

Czlonkowie: II.

ilI.

ry.

V.

t4



Zadanie Nr......

Tre$6 zadania

Pytania pomocnicze

Egzaminator
I

Egzaminator

II
Egzamtnator

III
Egzaminator

IV
Egzamtnator

V
Egzarnnator Ocena

Srednia

Ocena udzielonej odpowiedzi:

Uwaga:
Nalery poslugiwad sig nastgpuj4c4 skal4 ocen: 2 (niedostateczny); 3 (dostateczny); 3,5
(dostateczny plus); 4 (dobry); 4,5 (dobry plus); 5 (bardzo dobry)

Uzasadnianie wystawionej oceny (nale|y wskaza6 w szczeg6lnoSci braki i nieprawidlowoSci w
udzielonej odpowiedzi).

Podpisy Egzaminator6w

Egzaminator
I

Egzaminator

II
Egzarnnatot

III
Egzaminator

IV
Egzaminator

V
Egzaminator

15



Zbior cze zestawienie ocen :

NaleZy przepisa6 oceny wystawione przezF,gzaminator6w za odpowiedzinaposzczeg6lne zadania

Zdaj4cy .egzamin ustny
zdall nie zdal (u' p is at sl ow n i e )

uryskuj4c oceng
(rpisat slovnie)

Uwagi o przebiegu egzaminu ustnego:

Egzaminatorzy

Zadaniz

I il ilI ry V

Srednia ocen
do drugiego
miejsca po
przecinku

1.

,,

3.

4.

5.

6.

Ocena Srednia zwierszv 1-6

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

Podpisy czlonk6w

Przewodnicz4cy I.

Czlonkowie: II.

P rzewod nic zqeego i czlonk6w Zes polu E gzaminacyj nego

u.

tv.

V.

t6



Zdaj4cyz

I. B Egzumin teoretyczny - testowy

Miejsce przeprowadzeria egzamtnu ... .

dnia ..

Liczha waZnych pytari testowych

Wymagane minimum

Zdaj4cy :udzielil

Zdajycy

poprawnych odpowiedzi

poprawnych odpowiedzi

egzarnntestowy

zdallnie zdal (rpisat odpott, ie dn ie)

(wpisat slownie)

Uwagi:

Pod pisy Przewod nic zqcego i czlo nk6w Zespolu E gzaminacyj nego

Przewodniczqcy ..

Czlonkowie:

T7



Zdaj4cyz

II. Egzamin pruktyczny

Miejsce przeprowad zenia eg2aminu..............

.........w dniu............

Sklad Zespolu Egzaminacyj nego

Przewodniczqcy I.

Czlonkowie: II.

m.

IV.

V.

18



Zadanie Nr......
TreS6 zadania

Pytania pomocnicze

Ocena udzielonej odpowiedzi:

Egzaminator
I

F.gzaminator

II
F,gzaminator

m
Egzaminator

IV
Egzumrnator

V
Egzaminator Ocena

Srednia

Uwaga:
Nalery poslugiwad sig nastgpuj4c4 skal4 ocen: 2 (niedostateczny); 3 (dostateczny); 3,5
(dostateczny plus); 4 (dobry);4,5 (dobry plus); 5 (bardzo dobry)

Uzasadnianie wystawionej oceny (rnlely wskazai w szczeg6lno5ci braki i nieprawidlowo$ci w

udzielonej odpowiedzi).

Podpisy Egzaminator6w
F,gzarrunator

I
Egzaminator

II
Egzaminator

m
Egzaminator

ry
Egzaritnator

V
Egzaminator

t9



Zd,aj4cyz...

Zbior cze zestawienie ocen :

Nale2y przepisa6 oceny wystawione przezEgzaminator6w za odpowiedzinaposzczeg6lne zadania

Egzaminatorzy

Zzdania

I il m IV v
Srednia ocen do

drugiego
miejsca po
nrzecinku

1.
)
a
J.

4.

3.

6.

Ocena Srednia z wierszy 1-6

Uwaga: do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagana jest ocena co najmniej dostateczna (3).

Zdaj4cy
zdal / nie zdal(u p i s at sl ov, n i e)

uryskuj4c oceng
(l,pisai slownie)

....egzamin praktyczny

Uwagi o przebiegu egzaminu praktycznego:

Uzasadnienie oceny bardzo dobrej z wyr6Znieniem (wypelnia sig w prrypadku, o kt6rym mowa w
$ 13 ust. 7 rozporz4dzenia).

Podpisy czlonk6w Przewodnicz4cego i czlonk6w Zespolu Egzaminaryjnego

PrzewodniczEcy

Czlonkowie:

I.

il.

m.

IV.

V.

20



OCENA KONCOWA
PANST\ryOWEGO F',GZAMINU

S PE C J ALTZ AC YJNE G OFARMA C EUT OW

Przewodnicz4cy Par(stwowej Komisji Egzaminacyjnej
na podstawie uzyskanych ocen z egzaminu: teoretycznego

i praktycznego potwierdza, Le

(im ig i n ant' i sko :dajqce go)

zloiryU a Paristwow y Egzamin Specj alizacyj ny Fa rm aceu t6w

w dziedzinie

uzyskuj4c oceng koricow4:

.,,,... (tpisat slou,nie)*

P r zew o dnic zqcy P uri s tw ow ej Ko misj i E g zumin acyj n ej

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

(czytelny podpis)

$ 13 ust. 7 rozporz4dzenia wpisa6 oceng bardzo dobr4 zw przypadku, o kt6rym mowa w
wyr6znieniem

niepotrzebne skreSliirF*

21



Zal4czniknr 5

Pa ristwowy Egzamin S pecj alizacyj ny Fa rm aceut6w

PROTOKOI-,
Zespolu Egzaminacyj nego N r

z przebiegu egzaminu testowego

w dniu
w dziedzinie............

w sesji

1 . Przewodnicz4cy Zespolu Egzamtnacyjnego ..........

Czlonkowie:

Zdaj 4cy i mateialy e gzaminacyj ne

planowana liczbazdaj4cych w sali

numery kodowe zdal1cych od ............. ........do

do egzaminu przyst4pilo zdaj4cych

nie zglosilo sig .............. ..... zdaj4cych, o numerach kodowych: .....
otrzymano ksi4leczfu testowe o numerach od.............. do ..............

P r zebie g e gzaminu t estow ego :

- miejsce przeprowadzenia egzaminu: ...
- godzina rozpoczgcia egzaminu:

- go dzina zakof rczenia e gzaminu :

- uwagi o przebiegu egzaminu (w tym informacja o ewentualnych dyskwalifikacjach,

opuszczeniu sali przez zdal4cego w trybie $ 19 ust. 2 regulaminu oraz o uniewaznieniu pytari

z powodu bl9d6w edycyjnych):

2.

J.

22



4. Podczas egzaminu testowego dokonano wymiany:
- ksi4Zeczek testowych numer

- kart odoowiedzi o numerach:

5. Po zakoflczonym egzarnrie testowym do CEM przekazano'.

- ksi4leczkt testowe

wykorzystane
niewykorzystane

-karty odpowiedzi

wykorzystane
ruewvKorzvstane .........

Przekazujqcy Przyjmujqcy

Podpisy Przewodnicz4cego i czlonk6w Zespolu Egzaminacyjnego (stopiefihytul naukowy, imig i
nanttisko)

Przewodniczqcy ..

Czlonkowie: .....

* numetu nie podaje sig, jedli egzamin testowy byl przeprowadzany tylko przez jeden Zesp6l Egzaminacyjny.
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