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Egzamin specjalizacyjny

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Drastyczny spadek
Zdumiewający komunikat CKPPiP
komunikat CKPPiP w sprawie zdawalności na egzaminie państwowym dla pielęgniarek i położzdawalności egzaminu Zdumiewający
nych. Przedmiotowy komunikat powinien mieć zdecydowanie inny wydźwięk...
Komunikat z datą 4 kwietnia ze stro- Komentarz redakcji wydawnictwa domo, "co autor miał na myśli".
państwowego
pielegniarki.info.pl
ny internetowej CKPPiP

CKPPiP informuje: zdawalność egzaminów państwowych w starym trybie
– na poziomie 99,23% , w nowym trybie - 25%. Dla przykładu: zdawalność
na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego wyniosła 8,7%.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sesji
jesiennej 2017 roku zapewniło obsługę organizacyjną 24 egzaminów
przeprowadzonych przez państwową
komisję egzaminacyjną w 22 dziedzinach kształcenia. Do egzaminów
zakwalifikowano 6.470 pielęgniarek
i położnych, natomiast przystąpiło do
nich 6.407 osób, czyli 63 osoby nie
zgłosiły się na egzamin. Z grupy osób
przystępujących wynik pozytywny
uzyskało 6.295 pielęgniarek i położnych, natomiast negatywny - 112
osób, co stanowi 1,8%.

pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych i wyniosła 88,46%.
- 3 egzaminy państwowe dla osób,
które ukończyły specjalizację w tzw.
trybie nowym, rozpoczętą od dnia 24
sierpnia 2015 r.
Na nowych zasadach zostały przeprowadzone egzaminy państwowe w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
ginekologiczno-położniczego oraz
neonatologicznego. Zdawalność na
tych egzaminach wyniosła 25%. Najwyższą zdawalność, czyli 38,89%
odnotowano w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, natomiast w
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki zdawalność wyniosła 20%. Bardzo niska
zdawalność wystąpiła na egzaminie
z pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego i wyniosła tylko 8,7%.
Dla tej grupy osób test egzaminacyjny składał się ze 140 zadań, warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu było uzyskanie przez
osobę zdającą co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi
98 punktów.
Z uwagi na fakt, że w odniesieniu
do każdego egzaminu więcej niż 2/3
zdających nie otrzymało pozytywnego wyniku z egzaminu, przewodniczący każdej komisji podjął decyzję
o obniżeniu progu zaliczeniowego do
94 pkt.

W sesji jesiennej 2017 r. przeprowadzono:
- 21 egzaminów państwowych dla
osób, które ukończyły specjalizację
w tzw. trybie starym, rozpoczętą do
dnia 23 sierpnia 2015 r.
Dla tej grupy pielęgniarek i położnych test egzaminacyjny składał się
ze 180 zadań, warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu
było uzyskanie przez osobę zdającą
co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowiło 126 punktów.
Zdawalność dla wszystkich egzaminów wyniosła 99,23%. Najwyższą,
100-procentową zdawalność odnotowano w dziedzinach pielęgniarstwa
nefrologicznego, neurologicznego,
ginekologicznego, chirurgicznego,
położniczego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania. Najniższa
zdawalność wystąpiła na egzaminie z
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Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że jeżeli osoby przystępujące
do egzaminu państwowego osiągną
poziom zdawalności poniżej 70%,
to organizator kształcenia będzie
zobowiązany do złożenia wyjaśnień
takiego stanu rzeczy oraz wskazania
przyczyn niskiej zdawalności odnośnie do przebiegu procesu kształcenia
w przedmiotowej dziedzinie specjalizacji.
Maria Jolanta Królak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Dlatego byłoby bardziej sprawiedliwie, gdyby treść powyższego komunikatu brzmiała:

"Złożenia wyjaśnień takiego stanu
rzeczy" oraz "wskazania przyczyn
niskiej zdawalności odnośnie do
przebiegu procesu kształcenia"? Czy
tylko "przebieg procesu kształcenia"
ma wpływ na zdawalność egzaminu?

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że jeżeli osoby przystępujące
do egzaminu państwowego osiągną
poziom zdawalności poniżej 70%,
to zostanie dokonana szczegółowa
analiza pytań, na które udzielano w
zdecydowanej większości błędnych
odpowiedzi, wraz z ponowną oceną
merytoryczną treści pytań egzaminacyjnych.

Rozumiem, że w przypadku egzaminów na wyższe uczelnie osoby, które
nie zdały przedmiotowego egzaminu,
będą musiały uzyskać od dyrektorów
szkół średnich "wyjaśnienia takiego
stanu rzeczy" na piśmie i dostarczyć
do uczelni.
Myślę, że problem leży przede
wszystkim w... pytaniach egzaminacyjnych. Czasem naprawdę nie wia-

Mariusz Mielcarek

100 tys. osób odwiedzających portal miesięcznie
48 tys. polubień na facebookowym fanpage’u
30 tys. nakładu gazety branżowej

Specjalizacje pielęgniarek i położnych

Dane statystyczne dotyczące
pielęgniarek i położnych, które uzyskały
tytuł specjalisty w 2016 roku

Prawie 7 000 pielęgniarek i położnych w 2016 roku uzyskało tytuł specjalisty. Ile z nich posiadało wykształcenie
wyższe? Ile osób (posiadających stopnień naukowy co najmniej doktora) zostało zwolnionych z odbywania szkolenia
specjalizacyjnego oraz jaki procent osób odbywał specjalizacje dofinansowane ze środków ministerstwa zdrowia?

Sprawozdanie z realizacji kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych za rok 2016
-wyciągSpośród 6.893 pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty,
najliczniejszą grupę stanowią osoby
posiadające wykształcenie wyższe
– 4.625, co stanowi 67,1%. Ponadto
liczba osób posiadających stopnień
naukowy co najmniej doktora, zwolnionych przez Ministra Zdrowia z
obowiązku odbywania specjalizacji
w całości na podstawie art. 67 ust.
3 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o
zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1251 z późn.
zm) była wysoka i wyniosła 47.
Z grupy 6.893 pielęgniarek i położ-

nych, które uzyskały tytuł specjalisty
w 2016 roku, 1.324 (19%) stanowią
osoby korzystające z miejsc dofinansowanych przez Ministra Zdrowia
ze środków publicznych, natomiast
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Dyrektor Zakładu Karnego
Nr 1 we Wrocławiu
zatrudni na stanowisko:
Młodszy pielęgniarz /
Młodsza pielęgniarka
Zakładu Karnego Nr 1
we Wrocławiu jako
fun
funkcjonariusza
– etat mundurowy.

5.569 pielęgniarek i położnych (81%)
to osoby niekorzystające z tego dofinansowania.
źródło: opracowanie CKPPiP
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Liczba osób przewidywanych do zatrudnienia:
1 funkcjonariusz
Podanie o przyjęcie do służby należy złożyć
do dnia 21.05.2018 wyłącznie drogą pocztową
na adres: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu,
ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław
z dopiskiem „dot
„dotyczy naboru – młodszy
pielęgniarz / młodsza pielęgniarka
ambulatorium”.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- Prawo wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki.
Szczegóły: www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu
Tel. 71 32 72 627
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