Informacja o zmianach w Regulaminie Przeprowadzania PES wprowadzonych 01.05.2017
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Specjalizacyjnego ukierunkowane są przede wszystkim na modyfikację zasad oceniania i
dokumentowania przebiegu egzaminu ustnego i zostały ujęte w zmienionych § 26-29 oraz nowym §
26a. Ponadto wprowadzony został nowy wzór protokołu indywidualnego, zawierający zmiany w
części dotyczącej egzaminu ustnego.
Zachowano dotychczasową zasadę, iż egzamin ten obejmuje od 4 do 6 zadań
egzaminacyjnych. Mogą one mieć charakter praktyczny (np. analizy procesu diagnostycznego oraz
planowania leczenia w konkretnym przypadku), choć nie jest dopuszczalne podczas tego egzaminu
wykonywanie zabiegów i procedur inwazyjnych. Zadania te mogą być przekazywane przez
członków Zespołu Egzaminacyjnego pojedynczo, bądź też osoba zdająca może je losować z
uprzednio przygotowanego zestawu. Regulamin nakazuje by zdający odpowiedział na
wszystkie wylosowane (zadane) zadania – nie może wskazać zadania, na które nie udzieli
odpowiedzi bez żadnych konsekwencji. Uregulowana została możliwość zadawania pytań
pomocniczych. Przyjęto jednak regułę, że może je formułować dany (jeden) członek Zespołu
Egzaminacyjnego, który zadał zadanie główne. Tylko ten egzaminator może następnie egzekwować
odpowiedzi na przedstawione zadanie i pytania dodatkowe. Uściślono też, że udzielanie odpowiedzi
na poszczególne zadania nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Istotne modyfikacje dotyczą skali
ocen, którą mogą posługiwać się egzaminatorzy. Wprowadzono 7-stopniową skalę, dodając
ocenę dyskwalifikującą (1). Jej postawienie powoduje, że osoba zdająca uzyskuje negatywny
wynik egzaminu ustnego (nawet jeśli za pozostałe zadania zdobyła oceny pozytywne). Dotychczas
taki skutek miało uzyskanie oceny niedostatecznej (2). Nowe rozwiązanie przewiduje, że uzyskanie
oceny niedostatecznej (2) nie przerywa egzaminu ustnego. Jednak uzyskanie oceny niedostatecznej
za co najmniej dwa zadania powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego, bez
względu na średnią ocen za wszystkie oceniane zadania. Ponadto wprowadzono wymóg, by
egzaminatorzy uzasadniali w protokole egzaminacyjnym wystawioną ocenę, w szczególności
ocenę negatywną poprzez wskazanie braków i nieprawidłowości w udzielonej odpowiedzi.
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może wyznaczyć spośród jego członków jedną osobę,
która będzie wypełniać protokół egzaminacyjny.
Nowym rozwiązaniem jest także możliwość wyodrębnienia z Zespołów Egzaminacyjnych
co najmniej 2-osobowych podzespołów. W takim wypadku osoba zdająca musi składać egzamin

przed minimum dwoma takim podzespołami, co spowoduje, że jej egzamin będzie odbierany przez
co najmniej 4 egzaminatorów (będzie to więc czynić zadość postanowieniem ustawowym
nakazującym przeprowadzenie egzaminu przez minimum 3 egzaminatorów). Decyzja o takim
sposobie organizacji egzaminu ustnego jest podejmowana na wniosek Przewodniczącego PKE
(czyli Konsultanta Krajowego) i nie może być podjęta samodzielnie przez Przewodniczącego
Zespołu Egzaminacyjnego.
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egzaminacyjnego w części dotyczącej egzaminu ustnego. Został on zorientowany na poszczególne
zadania, a nie jak dotąd, na poszczególnych egzaminatorów. Każdemu z zadań poświęcona jest
odrębna karta protokołu, na której odnotowuje się treść zadania oraz ewentualnych pytań
dodatkowych oraz uzasadnienie wystawionej oceny.
Drugim obszarem dokonanych w Regulaminie zmian są przepisy określające tryb odbierania
od Przewodniczącego/członka Zespołu Egzaminacyjnego oświadczenia o bezstronności (§ 25
Regulaminu). Ponieważ w przypadku egzaminu ustnego, lista osób zdających jest niejednokrotnie
ustalana bezpośrednio przed jego rozpoczęciem (np. gdy egzamin ustny przeprowadzany jest zaraz
po zakończeniu egzaminu testowego) stworzona została możliwość złożenia takiego oświadczenia
bezpośrednio przed egzaminem. Oświadczenie odbiera w takim wypadku przewodniczący Zespołu.
Jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające złożenie takiego oświadczenia przez członka Zespołu
Egzaminacyjnego w stosunku do jednego ze zdających, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego
został uprawniony do wykluczenia tego członka z Zespołu Egzaminacyjnego na czas trwania
egzaminu tego zdającego. Jednakże, jeśli w efekcie takich działań liczba egzaminatorów zostanie
zmniejszona poniżej ustawowo wymaganej granicy, egzamin nie może się odbyć. Wówczas stosuje
się procedury opisane w § 11 ust. 3-6 regulaminu.
Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej CEM pod adresem
http://cem.edu.pl/spec.php.

