ZARZ4DZENTE NR

lIl2vn

Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych
z dnia 1 czerwca20lT r.
w sprawie Regulaminu Porz4dkowego Pafistwowego Egzaminu
Sp ecj ali zacy

jnego Fizj oterap eut6w

Na podstawie art. 54 ust. 8 ustawy z dma25 wrze{ma2015 r. o zawodzie fi,zjoterapeuty (Dz.
U . poz. 1994, z po2n. zm.), $ 3 ust. 1 Statutu Centrum Egzamin6w Medycznych stanowi4cego

I

Zdrowiaz dnia22 czerwcaT}I) r. w sprawie Centrunr
Egzamin6w Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 55, z poZn. zm.) oraz $ 1 pkt 2
zalqcznrk nr

do zarzqdzema Ministra

regulaminu organizacyjnego Centrum Egzamin6w Medycznych, stanowi4cego zalqczntknr 2
do powolanego zarz4dzenia, zarzqdzam, co nastgpuje:

$1.
Wprowadza
Fi zj

o

terap eut6

sig Regulamin Porz4dkowy

Pafistwowego Egzamrnu Specjalizacyjnego

w stanow i qcy za\4cznik do zar zqdzenia.

$2.

Traci moc zar:z4dzente m 812012 Dyrektora Centrum Egzanrn6w Medycznych
z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Porz4dkowego Pafstwowego
Egzaminu Specj alizacyjnego w dziedzinaclt mq4cych zasto sowanie w ochronie zdr owra.

$3.
TreS6 Regulaminu, o kt6rym mowa w $ 1, podaje sig do publicznej wiadomoSci przez
zamieszczenie na stronie intemetowej Centrum Egzamin6w Medycznych.

$4.
Zarz4dzenie wchc,dzi w Zycie z dniem I
Ministra Zdrowia.

wrzelnia20llr.,pozatwierdr"$f"liqbtff rrtuprzez
Centrum
n.'rned: Martusz KIencH' '

'

Dyrektor
Centrum Egzamin6w Medycznych
tr-5d2, dn.

?.4.,.29,.*.(:

MINISTRA Z
PO,DSEKREI

A
STANU

wicz

RT,GTULAMIN PORZADKOWY PANSTWOWBGO BGZAMINU

SPECJALIZACYJNEGO FIZJOTERAPEUTOW

I. Postanowienia og6lne
s1.
Regulamin Porz4rCkowy Pafstwowego Egzaminu Sipecjalizacyjnego Fizjoterapeut6w okreSla
tryb i zasady przeprowadzania oraz dokumentowania przebiegu Pafstwowego Egzaminu
Specj alizacyjnego Fizjoterapeutow.

$2.
Ilekrod w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie

-

oznacza

to

Regulamin Porz4dkowy Pafrstwowego Egzamtnu

Specj alizacyjnego Fizjoterapeutow;

2) PESFZ - oznacza to Paristwo wy E gzamin S pecj ali zacyjny Fizj oterapeut6w ;
3) ustawie - ozflaeza to ustawE z dnia25 wrzeinia2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.
IJ. poz. 1994, zp62n. zm.);

oznacza Io rozporzqdzeme Ministra Zdrowia z dma 16 lutego
2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwan.ia tytulu specjalisty przez fizjoterapeut6w
(Dz.U. pa,2.490);
CEM - oztaezato Centrum Egzamin6w Medycznych;
PKE - ozflaczato Paristwowq Komisjg Egzaminacyjnq, o kt6rej mowa w art. 51 ust. 2
ustawy;
Zespole Egzarrinacyjnym - oznacza to zesp6l, o kt6rym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy;
protokole indywidualnym PESFZ - oznacza to protok6l, o kt6ryn mowa w $ 5 ust. 1 1

4) rozporzyd',zeniu 5)
6)
7)
8)

rozporz1d:zenta.

$3.
Egzuninteoretyc;zny I egzamrnpraktyczny wcltodzqce w sklad PESFZ s4 oceniane oddzielnie.

s4.
W celu przeprowadzenia PESFZ w ustalonym miejscu i tetminie Dyrektor CEM wyznasza
Z esp 6l E gzarninacyj

ny,

w sk a nt1 qc j e go

P

rz ew

o

dni ezqce go .

$s.
1

l.

2.

-J.

Przed rczpoczgciem PESFZ Przewodniczqcy Zespolu Egzuntnacyjnego przedstawia
czlonkom ZespoluBgzaminacvjnego listg os6b zdajqcych i odbiera od nich oSwiadczenia
o bezstronnofci, o kt6rych mowa w art. 52 ust. 4 ustawy.
W przypadkr"r wyst4pienia okolicznoSci uniernozliwiaj4cych zloLenie oSwiadczenia, o
kt6rym mowia w ust. I,przez czlonkaZespoLuEgzaminacyjnego w stosunku do jednego
ze zdaj4cych Przewodnicz4cy ZespoluE,gzamrnacyjnego mohe wykluczy6 tego czlonkaz
Zespotru Egzaminacyjnego na czas trwania egzirminu tego zdajqcego.
W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2, dokonuje sig odpowiedniej adnotacji na
oSwiadczeniu skladanym przez czl.onka Zespolu Egzamrnacyjnego.

4.

Mt{

Przepisy

ust. 2 i 3 stosuje sig odpowiednio do

Przewodniczqcego Zespolu
jego
Egzamrnacyjnego. Na czas
wykluczefia z posiedzenia Zespolu Egzaminacyjnego

5.

obowi4zki Pr:zewodniczqcego ZespoNu peLni c:zlonek Zespolu wyznaazony w tym cehr
przez Dyrektora CEM.
W przypadku gdy wskutek wyl4czenia Pr:zewodniczEcego albo czlonka Zespolu
Egzarninacyjnego, w trakcie przeprowadzenia egzamrnu ustnego albo praktycznego
danego zdaj1cego Zesp6lEgzamrnacyjnyliczy mniej nt23 cz\onk6w, egzamin nie mohe
byc przeprowadzony. O fakcie tym Przewodniczqcy ZespoluEgzaminacyjnego informuje
niezwlocznie Dyrektora CEM i dokonuje adnotacji w protokole indywidualnym PESFZ.

6.

Przepisy $ 7 stosuje sig odpowiednio.

I

Zdaj4cy mohe zdeponowad posiadane urz4dzenia sluz4ce do kopiowania,przekazywania i
odbioru infrrrmacji, w miejscu wskazan'ym przez PrzewodniczEcego Zespota
Egzaminacyjnego.
W przypadku ujawnienia w trakcie trwania egzaminu testowego naruszenia przez
zdaj4cego zakaz6w, o kt6rych mowa w art. 56 ust. 4 ustawy, lub rozwi4zywania testu
niesamodzielnie, Przewodniczqcy Zespolu Egr,aminacyjnego, przeprowadzajqcego dany
egzamrn, dys kwalifi kuj e tak4 osobg.

$6.

2.

s7.
W przypadku gd.g egzarrin wchodz4cy w sklad PESFZ nie moze zostac przeprowadzony z
powodu zgloszenia sig mniej niL 3 czlonk6w Zes;polu Egzaminacyjnego, egzarrin ten jest
przeprowadzany w terminie wyznaczonp w miarg mozliwoSci w tej samej sesji
egzaminacyjnej, tr je2eli nie jest to mozliwe, w nalbhhszej sesji egzamrnacyjnej. O nowym
terminie egzarninv zdq4cy s4 informow ani przez CIiM pocztq elektronicznqna adres wskazany
we wniosku, o kt64m mowa w 49 ust. 5 ustawy, aw przypadku jego braku, poczt4na wskazany
w tym wniosku adres do korespondencji.

II. Egzamin ustny i egzamin praktyczny
$8.

w trakcie egzaminu

ustnego lub egzaminu praktycznego odpowiada na zadanta
egzamitacyjne zadane bezpoSrednio przez egzaminator6w albo na zadama wylosowane ;z
wczeSniej przygoltowanego zestawu.

ZdaJqcy

1.

$e.
jest
Zdqqcy
zobowi4zany do udzielenia odpowtedzi na wszystkie zadaria. Nie jest
dopuszczalner wskazywanie przez zdajEcego zadania, na kt6re moze nie udzielii
odpowiedzi.

2.

W trakcie udzielania odpowiedzi na konkretne zadanie egzarnin jest prowadzony przez
jednego czl<>nka Zespolu Egzamrnacvjnego, wskazanego przez Przewodnicz4cego
Zespolu Egzitmtnacyjnego. Tylko on moze zadawaf py'tanie albo pytania pomocnleze
egzekwowai na nie odpowiedzi. TreSi tych pfrah zamieszcza sig w protokoie

1.

3.
4.

indywidualnym PESFZ.
Udzielenie odpowiedzi na kahde zadanie egz:,aminacvjne nie powinno przekracza(, 15
minut.
Przewodniczqcy Zespolu Egzaminacvjnego m<>Ze wyznaczyc spoSr6d czlonk6w Zespolu
Egzaminacvjnego jedn4 osobg, kt6ra bgdzie dokonywai wpis6w w protokole
indwvidualnr,'rn PESFZ.

5.

Na wniosek Przewodnicz4cego PKE, w danej sesji egzaminacyjnej, odpowiedzi

na

i

oceniane przez co najmniej
dwuosobowe podzespoly czlottk6w Zespolu Egzaminacyjnego. W takim przypadku
zdaj4cy sklada egzamlnprzed co najmniej dwoma podzespolami.
poszczeg6lne zadania egzaminacyjne mog4 byd odbierane

$ 10.
Podczas egzaminu ustnego r egzaminu praktyc:r,nego zabrania sig posiadania urzEdzeh
slul4cych do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczegolnoSci telefon6w

kom6rkowych. O zakazie tym zdajEcy jest informowany przez PrzewodniczEcego Zespolu
Egzamtnacyjnego bezpoSrednio przed rozpoczqciem tego egzaminu. Przepis $ 6 ust. 1 stosuje
sig.

$ 11.
W protokole indywidualnym PESFZ zamreszcza sig uzasadnienie wystawionej oceny zakaAde
zadante, podaj4c w szczegolnoSci informacje o brakach w odpowiedzi udzielonej przez
zdaj4cego oraz elementach odpowiedzi, kt6re byly rrieprawidlowe.

III. Egzamin testowy

1.

2.
3.
4.
5.

$ 12.
W dniu egzantinu testowego CEM dostarcza ner miejsce egzarinu karty odpowredzi oraz
ksi4zeczki testowe w paczkach, w kt6rych liczbaksiry;rcczek testowych odpowiada liczbie
osob zdaj4cych w poszczeg6lnych salach egzaminacyjnych zwigkszonej maksymalnie o

r0%.
Ksizg2eczki testowe sQ zabezpieczone w spos6b uniemozliwtajEcy zapoznanie sig
z ich treSci4pzez osoby nieuprawnione.
Usunigcie zabezpreczeh i ujawnienie treSci zadah egzaminu testowego nastgpuje
w sali egzamrnacyjnej bezpoSrednio przedrozpctczgciem egzamrnu testowego w obecnoSci
zdajqcych.
W przypadku gdy do przeprowadzemaegzaminutestowego zg}osi sig mniej nt23 czlonkow
Zespolu Egztrminacyjnego, nie jest dopuszcz:alne usunigcie zabezpieczen ksiq1eczek
testowych i ujawnienie treSci zadan egzaminu testowego.
W trakcie egz:aminu testowego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny spos6b
ksi4heczek testowych z sah egzaminacyjnej.

$ 13.
jest
l. Kafta odpowiedzi
oznaczona nulnerem kodowym zdajqcego, nadanym przez CEM, po
ustaleniu przezt CEM listy os6b przystgpujEcych do egzaminu testowego.
2. W celu zapewnrenra anonimowoSci zdajqcego, zabrania sig wpisywania na karcie
odpowiedzi danych umozliwiaj4cych bezpoSredrriq identyfikacjg zdaj4cego.
3. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnoSci identyfikacji zdaj4cego,jest on obowi4zany
nanieS6 wlasnorgcznie na czystej stronie kart.y odpowredzi napis o treSci: ,,Centrum
Egzamin6w Medycznych - egzanin testowy w dziedzinie frzjoterapl".
4. KarIa odpowiedzi powinna by6 wypelniana za pomoc1 o16wka. Dopuszcza sig jednak
wypetrnienie jej za pomoc4 dlugopisu. W tym jednak przypadku zdajqcy traci mozliwoSi
dokonyw ani a korekty uprzednio zaznaczonych odpowi edzi.
$ 14.

(tK

4

1. Wchodzenie zclal1cych egzamin testowy do sali egzarninacyjnej nastgpuje w ci4gu 30 minut
przed r ozpo czgciem egzaminu.
2. W momencie wejScia zdaj4cego egzamrn testowy do sali egzaminacyjnej, przedstawiciele
CEM albo czlonkowie Zespolu Egzamutacyjnego na podstawie dokumentu
potwierdzaj4cego tozsamoSd, sprawdzaj4 jego to:zsamoic orazwrEczajqkartg odpowtedzi.
3. Osoby nieposiadaj4ce dokumentu potwierdzajqcego ich tozsamoSi nie mog4 przyst4pii do
egzaminu testowego.

4. Po wejSciu do siali egzaminacyjnej zdajqcy egzawin testowy przedjego rozpoczgciem mohe
opu S ci

i

s

alg za z go d4

P

rz ewo dni czEa

e

go

Z

e

sp o lu

E gzamrnacyj ne go

.

5. W przyp?dku, ,s kt6rym mowa w ust. 4, zdajqcy egzamrn testowy przed opvszczenTem sali
egzamrnacyjnej deponuje kartg odpowiedzi u czlonk6w Zespolu Egzaminacyjnego. Przed
powrotem do sali egzaminacyjnej zadajqcego czlonkowie Zespolu Egzaminacyjnego
ponownie weryfikuj4 jego tozsamoSi na podstawie dokumentu potwierdzaj4cego
tozsamoS6.

s ls.
Po zajgciu miejsc w sali egzamrnacyjnej przez wszystkich zdajEcych egzamrn testowy
prz edst awi ci el C EM alb o P rz ew o dni czqcy Z esp olu E gzaminacvj ne go :
1) informuje o organrzacji i przebiegu egzaminu testowego;
2) poleca zdeponowa6 w miejscu przez siebie wskazanym wszelkie notatki, zeszyty,torby,
teczki itp.;
3) nakazuje wyl4czenie telefon6w kom6rkowych i innych urzqdzeh stuz4cych do
kopiowania, przekazywania i odbioru informacji w spos6b uniemozliwiajqcy
poslugiwanie sig nimi;
4) informuje o zakazie posiadania urzqdzen sluz4cych do kopiowania, przekazywama i
odbioru informacji, w szczeg6lnoSci telefon6w kom6rkowych, a Iakhe o
konsekwerrcjach naruszeniatego zakazu ora:z o mozliwoSci ich zdeponowania;
5) informuje o mozliwoSci monitorowania przebiegu egzamtnv testowego za pomoa1
tr z4dzeh rej estruj qcy ch obr az i dZwi gk.
$ 16.

1.

Przedstawiciene CEM lub czlonkowie Zespolu Egzaminacyjnego wrgczajE kazdemu
zdaj qcemu e gr.arrnn te sto wy j ed en e gz emp I ar z ksizyleczki te s tow ej .

2.

ZdaJ4cy posiadaj4ce meparzyste numery kodowe

otrzymuj1I wersjg testu, a posiadaj4ce

- II wersjg testu.
Zdaj4cy zajmuj4ce s4siednie miejsca nie mog4 otrzyma1 tej samej wersji testu.
Nad prawidtowoSci4 rozdama ksiqLeczek testowych czuwa Przewodniczqcy Zespolu
Egzaminacvjnego.
numery parzyr;te

3.
4.

1.

2.
3.

tuir

/<A

s 17.

Po sprawdzertu wlaSciwego rozdzialu ksiELeczek testowych Przewodniczqcy Zespolu
E gzaminacyj ne go o glasza r o zp o czE cie e gz aminr t e s to w e go .
Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objgtoSci tekstu zadan
egzamrnacyjnych wedlug zasad, okreSlonychw zalqczniku nr 1 do regulaminu.
Informacja o czasie trwania egzaminu testowego jest oglaszana na stronie internetowej
CEM, niezwlctcznie po jego ustaleniu.

4.

Przewodnicz4ey Zespolu Egzaminacyjnego podaje zdq1cym czas trwania egzaminu
testowego przr,ed jego rozpoczgciem oraz informuje zgromadzonych o godzinie jego
r ozp o

czgcia

i :zakohczenia.

$ 18.
L Egzamin testowy powinien przebiegac w atmosfi:rzepowagi i rzetelnoSci akademickiej.
2. Zdajqcy, kt6ry zachowuje sig w spos6b nielicuj4cy z powagq egzaminu Iub zaW6ca jego

prawidlowy przebieg, mohe zostac zdyskwalifikowany.

.

O dyskwalifikacji decyduje

PrzewodniczEcy Zespotru Egzamtnacyjnego, przeprowadzaj4cego dany egzamin, bior4c pod
uwagg stopieri naruszenia nofin porz4dkowych.

$ le.
1. Podczas egzaminu testowego obowiEzuje zakaz opuszczmr'a salt przez zdq4cych.
2. W sluacjach wyj4tkowych zdaj4cy mohe, za zgody Przewodnicz1cego Zespolu
Egzamrnacyjnego opuScid salg pod kontrol4 c:zlonka Zespolu Egzamrnacyjnego. Przed
opuszczeniem sali ma obowiqzek zdeponowa6 ksi4zeczkE testow4 i kartg odpowiedzi u
P rz ewo dni cz4ce go Z esp olu E gzamtnacyj ne go .
3. Fakt opuszczerLia sali, o kt6ry'rn mowa w ust. 2, zctstaje odnotowany w protokole zprzehiegu
egzaminu testowego, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 2.
$ 20.

W przypadku uznania zastrzehenia dotycz1cego blgdu drukarskiego, o kt6rym mowa w $ 11
ust. I rozporzq,lzenia, jeheh nie skutkuje ono uniewaznieniem pytania testowego,
Przewodnicz1ay ilespolu Egzaminacyjnego mohe wyda6 komunikat korygujqcy stwierdzony
blEd. Decyla Przewodnicz1cego Zespolu Egzamtnacyjnego jest niezwlocznie przekazywana
zdajEcyrn oraz odnotowyvvana w protokole, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 2. JeAeh egzamfir
testowy jest przeprowadzany w wigcej niz jednej sali, stosuje sig $ 1 1 ust. 4 rozporzqdzema.

1.

$ 21.
W przypadku uwag merytorycznych do zadah testowych zastrzeLenie powinno byc zLoAone
na karcie zastrizeleh,kt6rej

2.

wz6r stanowi

zaLqczntknr 2 do regulaminu.

Zbiorcze zestawienie zgloszonych zastrzeLen oraz rch rozstrzygnigcia zamieszcza sig w
protokole, o kt6r5rm mowa w $ 12 ust. 6 rozporz4dzenia, kt6rego wz6r stanowi zal4czntknr
3 do regulaminu.

s22.

1.

Po upllrvie ezasu ptzeznaczonego na rozwi4zanie testu Przewodniczqcy Zespotu
E gzaminacvj ne go o glasza koni e c e gzamrnv te sto w e go .
Po ogloszeniu lkorica egzaminu testowego zdaj4cy odkladaj4 ksi4leczkr i karty odpowiedzi.
Nastgpnie pozostaj4 na miejscach do momentu zebrania wszystkich ksiq2eczek i karl
odpowiedzi prir,ez przedstawicieli CEM lub czlorrk6w Zespolu Egzamrnacvjnego, po czynr
opuszczaj4 sak;.

a

W

przypadku wczeSniejszego zakohczema r(\zwrryzwania testu, zdaj4cy przekazuje
ksiE2eczkg testow4 i kartE odpowiedzi przeclstawicielowi CEM, czlonkowi Zespolu
Egzarninacvjnego albo jego Przewodniczqcemv i bezpowrotnie opuszcza salg.
$ 23.

6

Niezwlocznie po ustaleniu wynik6w egzaminutestowego 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 intemetoweJ,przy czym
dane zdaj4cego podaje sig w formie kodu widniej4cego na jego karcie odpowiedzi.
1.

IV. Dokumentacja PESFZ

1.

2.

4.

Przebieg i wyniki

$ 24.
egzaminu teoretycznego i praktycznego s4 dokumentowane w protokole

indyvidualnym PESFZ,kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 4do regulaminu.
W przypadku przeprowadzania egzarrinu test<lwego sporzqdza sig protok6l z przebiegu
egzaminu testowego, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do regularninu.
Protokoly poszczeg6lnych egzamin6w: teoretycznego i praktycznego) skladajqce siE na
protok6l indyr,vidualny, o kt6rym mowa w ust. 7, oraz protok6l koricowy po wypelnieniu i
podpisaniu przez czlonk6w Zespolu Egzamrnacvjnego i Przewodnrczqcego PKE s4
przekazywane do CEM.
Zespot Egzuninacyjny przekazuje dokumentacjg zdajEcego do CEM, niezwloczme po
zakohczonpr egza^'ninie, nie p62niej jednak ni? w ciqgu 14 dni od dnia zakonczenia
PESFZ.

5.

6.

W przypadku niewypelnienia przez ZespoL ll,gzarninacyjny rubryki dotycz4cej oceny
kot'rcowej eg:zaminu ustnego lub praktycznego, CEM dokonuje stosownych obliczen, o
kt6rych mowa w $ 13 ust. 6 rozporzqdzenia, i utzupeLnia wpis tej oceny.
W przypadku blgdnego ustalenia oceny kofrcowej egzaminu ustnego lub egzaminu
praktycznego lub oceny koricowej PESFZ, CEM dokonuje korekty tych ocen. Korekta jest

dokonana poprzez widoczne przekreSlenie istniej4cych wpis6w. SkreSlenia sQ
dokonywane w spos6b umozliwiaj4cy ustalenie pierwotnych wpis6w. Nie jest
dopuszczalne stosowanie korektora, ani zamar.ywanie w spos6b nieczytelny pierwotnej
treSci. SkreSlenia sq sygnowane pieczEciq sluzbow4 i podpisem Dyrektora CEM albo jego
zastEpcy. W przypadku zmiany oceny kofcowej PESFZ z pozfiywnej na negatywn4,
7.

zmrana wymaga kontrasygnaty dokonanq przez Przewodnicz4cego PKE.
W przypadktr gdy wynik danej czgSci PESFZ jest uznawany na zasadach okreSlonych w

afi.51ust. 6urstawy, w protokole indywidualnym, o kt6qrm mowa w ust. 7, sporzqdzanym
dla zdaj4cetr5o przystgpuj4cego do czgSci praktycznej PESFZ w kolejnej sesji
egzaminacyjnej, CEM zamreszcza adnotacjg o uzyskanym wyniku z\olonej czgSci PESFZ
i dacie jej zloZenta. W odniesieniu do uznania wyniku egzamLnv teoretycznego ustnego
adnotacja ta:zamieszczanajest na pierwszej stronie czEici IA protokolu indywidualnego
zatyiilowanej ,,Egzamin teoretyczny - ustny", a w odniesieniu do wyniku egzaminu
teoretycznego - testowego - na pierwszej stronie czgSci IB protokolu indywidualnego
zatyttslowanej ,,Egzarcrin teoretyczny - testowy" - w zaleLnoSci od tego, w jakiej formie
byl przeprowadzany egzaminteoretyczny, kt6ry zostaluznany. Adnotacja jest sygnowana
pieczgci1 i podpisem Dyrektora CEM, jego zastgpcy albo kierownika Sekcji Egzamin6w
Medycznyclr. Pozostale rubryki znajdtj4ce sig na stronie, na kt6rej zostala zamieszczona
adnotacja, s4 skreSlane.
8.

tilt

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. l, CBMprzekazuje Zespolowi Egzamtnacvjnemu
tylko tg czgSi protokolu indywidualnego, o ktirrym mowa ust. 1, kt6ra dotyczy teJ czEici
PESFZ, do kt6rej przystqpuje zdaj4cy oraz strong protokolu indywidualnego zawieraj4c4
adnotacjg, o ktorej mowa w ust. 7.

9.

10.

Strona protokohu indywidualnego, o kt6rym mowa w ust. 1, na kt6rej jest zamieszczona
ocena koricowa PESFZ, jest wypelniana po uzyskaniu przez zdajqcego pozytywnych

wynik6w egzaninu teor ety cznego i prakty cznego .
W przypadku uniewaznienia PESFZ w czgSci albo w caloSci, na zasadach okre3lonych w
art. 59 ustawy, do protokotu indywidualnego, o kt6rym mowa w ust.

l,

dol1cza sig decyzjg

Dyrektora CEM o uniewaznieniu PESFZ albo jego czgSci wobec danego zdajEcego oraz
inn4 dokumentacj g dotyczyc4 tej sprawy.
s 2s.
Protok6l, o kt6rym mowa w $ 24 ust. 1, stanowi podstawg do wydania zdaj1cemu dyplomu
PESFZ, wedlug wzoru okreSlonego w odrgbnych przepisach.

1\,06 !il14t

Zal4czniki
do Regulaminu Porz4dkowego Par{stwowego Egzaminu Specjalizaryjnego
Fizjoterapeut6w

Zal4czniknr

I

ZASADY OKRESLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO
W ZALEZNOSCI OD OBJETOSCT ZESTAWU 120 ZADAN TESTOWYCH

Objgto5d tekstu (liczba znak6w
drukowalnych - bez spacji)

<:35

Czas trwania egzaminu (minuty)
120

000

> 35 000

<:38

000

130

> 38 000

<:41

000

140

> 41 000

<:44

000

i50

> 44 000

<:47

000

160

> 4'l 000

<:50

000

170

> 50 000<:55 000

180
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Zalaczniknr2
WZOR KARTY ZASTRZEZEN
Pari stwowy Egza mi n

S

pecj alizacyj ny Fizj otera peut6w

Egzamin testowy w dniu
w sesji.....
ZASTRZEZENIE DO PYTANIAEGZAMINACYJNEGO

Nurner kodowy osoby

zdaj4cej

I

Nl sali*

Miejsce egzarninu testowego

Numer lrwestionowanego pytania

Wersja testu

Trefd zastrzehertta

Uzasadnienie:

Kartg

zastrzeZen ia

p

rzyj qlem

:

* Rubryki nie wlpelnia sig, gdy egzamin testowy byl przeprowadzany tylko w jednej sali.

JA+
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Rozstrzygnigcie zastrzeLenia

Uwzglgdni6

[]

E

Odrzucil

Uzasadnienie:

Przewodnicz1cy Zespotru Egzaminacyj nego

(stopie{t/tytul* naukowy, imig i nazwisko)

(czytelny podpis)

x Nieootrzebne skreSlid

t1

Zal4czniknr3

Pa

ristwow y Egzamin S pecj alizacyj ny Fizj otera peut6w

PROTOKOI-.,

Zbior cze zestawi e n ie z glo s zo nyc h zastr zeLeft
do pytaf testowych oraz ich rozstrzygnigcia
miejsce przeprowadzenia egzaminu
data przeprow adzenia egzaminu
sesja wiosenne/jesienna*
Liczba zlo2ony ch zastrzeheh
Liczba uwzglgdnionychzaslrzeieh, zpodaniem numer6w pytafl i wersji testu

Liczha odrzuconychzastrzeLefr, z podaniem numer6w pytah i wersji testu

Przewodn iczqcy Zespolu

E

gzaminacyjnego

(czytelny podpis)

x Niepotrzebne skreSlid

ft-c

I2

Za\aczniknr

4

PROTOKOT, INDYWIDUALNY
Pafi sfwowe go Egzaminu Specj alizacyj nego

Fizjoterapeut6w
w

sesji.......

......

Dune personalne zdaj qcego
1. Imig

2. Nazwisko

3.

Stopieri/tytul naukowy ......

4. Data urodzenia

..

..... mieisce urodzenia

5. NTPESEL
6. Kierownik specjalizacji.....
7. Wojewoda.....

/t/i-(
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I. A Egzamin teoretyczny - ustny
Miejsce przeprownd zenia eg2aminu..............
.........w dniu............

Sklad Zespolu Egzaminacyj nego
PrzewodniczacvL

Czlonkowie: II.
III.
IV.
V.

T4

Zadanie

Nr......

Tre56 zadania

Pytania pomocnicze

Ocena udzielonej odpowiedzi:
Egzaminator

Egzamtnator

Egzarninator

Egzumnator

Egzaminator

I

il

m

IV

V

Nalery poslugiwad sig nastgpuj4c4 skal4 ocen:

2

Egzaminator

Ocena
Srednia

(niedostateczny)i

3

(dostateczny); 3,5

i

nieprawidlowo5ci w

(dostateczny plus); 4 (dobry);4,5 (dobry plus); 5 (bardzo dobry)

Uzasadnianie wystawionej oceny (nale?y wskazad
udzielonej odpowiedzi).

w

szczeg6lno6ci braki

Podpisy Egzaminator6w
Egzaminator

I

/Lq

Egzaminator

Egzaminator

Egzaminator

Egzaminator

il

III

TV

V

Egzaminator

l5

Zbior cze zestawienie ocen

:

Nalezy prze,pisad oceny wystawione przezBgzarninator6w za odpowiedzinaposzczeg6lne zadmtia

Egzaminatorzy

il

I

III

IV

V

Srednia ocen
do drugiego
miejsca po
przecinku

Zadania
1.

2.
a
J.

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

Zdaj4cy

.egzamin ustny

zdal/ne zdal(rpisai slot nie)

uryskuj4c oceng
(trpisat slou,nie)

Uwagi o przebiegur egzaminu ustnego:

Podpisy czlonk6w

P

rzewod nic z4cego

i czlon k6w Zespolu

E gza

minacyj nego

Przewodnicz4cy I.

Czlonkowie:

II.

u.
w.
V.

t6

Zdaj4cy:

L B Egzamin
Miej sce przeprow adzerna egzaminu

teoretyczny

-

testowy

....

dnia ..
Liczb a pytari testowych
Wymagane minimum

poprawnych odpowiedzi

Zdaj4cy udzielil

poprawnych odpowiedzi

Zdaj4cy

egzamintestowy
zdallnie zdal (rpi sa6 odpot,

iedn ie)

(u,pisat slownie)

Uwagi:

Podpisy

P

rzewodnic z4cego i czlonk6w Zespolu

E

gzaminacyj nego

Przewodnicz4cy ...

Czlonkowie:

/0r

I7

Zdaj4cy:

II.

Egzamin praktyczny

Miej sce p rzep rowad zenia egzrminu...........

...

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

Sklad Zespolu Egzaminacyj nego

Przewodnicz4cy

Czlonkowie:

L

II.

m.
IV.
V.

l8

Zadanie

Nr......

TreS6 zadania

Pytania pomocnicze

Ocena udzielonej odpowiedzi:
Egzaminator

Egzaminator

Egzarnnator

Egzaminator

Egzamtnator

I

il

m

w

V

Egzaminator

6rednia

Uwaga:

Nale2y poslugiwad sig nastgpuj4c4 skal4 ocen: 2 (niedostateczny);
(dostateczny plus); 4 (dobry);4,5 (dotrry plus); 5 (bardzo dobry)
Uzasadnianie wystawionej oceny (nale|y wskazad
udzielonej odpowiedzi).

w

Ocena

szczeg6lno6ci braki

3

(dostateczny); 3,5

i

nieprawidlowodci w

Podpisy Egzaminator6w
Egzarrunator

I

F,gzaminator

Egzaminator

Egzaminator

Egzarnnator

il

ilI

TV

V

Egzaminator

t9

Zdaj4cyz...
Zbior cze zestawienie ocen :
Nalezy przepisad oceny wystawione przezBgzaminator6w za odpowiedzinaposzczeg6lne zadania

Egzaminatorzy

I

II

III

IV

V

Zadania

Srednia ocen do
drugiego
miejsca po
przecinku

1.

I
J.

Ocena

5

'ednia z rvierszv l-3

Uwaga: d,o zaliczenia egzaminu praktycznego wymagana jest ocena co najmniej dostateczna (3).

Zdaj4cy
zdal/

.egzamin praktyczny

ne zdal(r pisat

uryskuj4c

sl ow n i e)

ocenQ

(r.t'pisat slol,nie)

Uwagi o przebiegu egzaminu praktycznego:

Uzasadnienie oceny bardzo dobrej zwyrflitnieniem (wypelnia sig w prrypadkuo o kt6rym mowa w
$ 13 ust. 7 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego
2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty przezfizjoterapeut6w (Dz.U. poz.
4e0)).

Po dp

isy czlonk6w

P

rzewo dni cz1cego

i czlonk6w

Zes p olu

Egzaminacyj nego

Przewodniczqcy

Czlonkowie:
I.

II.

m.
IV.
V.

20
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OCEI{A KONCOWA
PANSTWOWEGO F.,GZAMII{U
S P E C JA LIZ ACYJN E G OFIZ JO T E RAPE UT 6W
Przewodnicz4cy Paristwowej Komisji Egzaminacyjnej
na podstawie uzyskanych ocen z egzaminu: teoretycznego
i praktycznego potwierdza, Le

(imig i nam,isko :dajqcego)

zloizyll a Pa r[ stwow y Egzami n

Sp

ecj

a

lizacyj ny Fizj ote ra p eu t6w

uzyskuj4c oceng korficow4:
,,.,.,.

(trpisat slovnie)+

Przewo dniczqcy Puristwowej Komisji E gzuminacyj nej

(czytelny podpis)

W przypadku, o kt6rym mowa w $ 13 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dria 16 lutego
2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytulu specjalisty przezfifoterapeut6w (Dz.U.poz.
490) wpisai oceng bardzo dobr4 z wyr62nieniem.

**

Niepotrzebne skreSlii

2l

/yl

Zal4czniknr

Pa

5

lftstwowy Egzamin Specj alizacyj ny Fizj otera peut6w

PROTOKOI-,
Zespolu Egzaminacyjnego Nr......... *
z przebiegu egzaminu testowego
w dniu
w
1

sesj i

wiosennej/j esiennej * *

. Przewodnicz1cy Zespolu Egzaminacy jnego ..........

Czlonkowie:

2. ZdaJqcy i materialy egzaminacyjne
planowana liczba zdal4cy ch w sali

numery kodowe zdaj4cych od
do egzaminu

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

przyst4pilo

........do

zdaj4cych

niezglosilosig....'.....'.''.,,.,zdaj4cych,onumerachkodowych:'''''
otrzymano ksiq;Zeczlct testowe o numerach od
3.

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

do ..............

Przebieg egzaminu testowego :
- miejsce pzeprowadzenia egzaminu: ...
- go dzina r ozp o czEcia e gzaminu :

- godzina zakonczenia egzaminu:
uwagi o przebiegu egzaminu (w tym informacja o ewentualnych dyskwalifikacjach,
opuszczeniu sali przez zdajqcego w trybie $ 19ust. 2 regulaminu oraz o uniewaznieniu pytari

-

z powodu bl9d6w edycyjnych):
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