
 

Centrum Symulacji Medycznej ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2 tel. 

+48 17 872 19 30 csmcm@ur.edu.pl www.csmcm.ur.edu.pl 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY EGZAMINU OSCE  

W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ 

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

Postanowienia ogólne 

1.  Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego 

odpowiada za organizację i techniczny przebieg egzaminu OSCE. 

2. Za merytoryczny przebieg egzaminu OSCE oraz zasady i kryteria oceny odpowiada 

wyznaczona Komisja egzaminacyjna poszczególnych kierunków studiów, składająca się  

z egzaminatorów będących nauczycielami akademickimi. 

3. W celu organizacji egzaminu OSCE koordynatorzy poszczególnych kierunków w CSM są 

zobowiązani do wypełnienia i przesłania druku „Egzamin OSCE” min. 30 dni przed 

wyznaczoną datą egzaminu na adres e-mail Sekretariatu CSM: csmcm@ur.edu.pl.  

Obowiązki studenta 

1. Przed wejściem na teren Centrum Symulacji Medycznej każdy student zobowiązany jest do 

zapoznania się i przestrzegania: Regulaminu CSM, Regulaminu CSM COVID, Regulaminu 

egzaminu OSCE w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Regulaminy dostępne są na stronie internetowej 

www.csmcm.ur.edu.pl/dokumenty. 

2. Na egzamin student przybywa minimum 30 minut przed jego rozpoczęciem  

i obowiązuje go przestrzeganie przepisów wewnętrznych Centrum Symulacji Medycznej oraz 

przepisów BHP. 

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem 

umożliwiającym identyfikację zdającego. 

4. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu OSCE ubiór zgodny z regulaminem mundurowym 

oraz identyfikator. Strój niezgodny z regulaminem będzie skutkował niedopuszczeniem 

studenta do egzaminu. 

5. Podczas egzaminu zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych  

oraz komunikowanie się pomiędzy studentami. Jakakolwiek próba komunikacji zostanie 

potraktowana jako złamanie zasad Regulaminu egzaminu OSCE i będzie skutkowała oceną 

negatywną z całego egzaminu. 
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Przebieg egzaminu 

1. Przed przystąpieniem do egzaminu OSCE personel techniczny CSM przedstawi i objaśni 

sposób poruszania się w CSM oraz wskaże miejsce oczekiwania studentów na egzamin. 

2. Egzamin może składać się z minimum 1, a maksymalnie z 6 stacji OSCE podczas jednego dnia 

wyznaczonego jako data egzaminu. W każdej stacji do wykonania będzie jedno zadanie. CSM 

dopuszcza inne rozwiązania dotyczące ilości stacji OSCE i formy oceny po wcześniejszej 

akceptacji przez kierownictwo CSM.   

3. Wykonanie zadania na każdej stacji punktowane jest zgodnie z wcześniej przygotowanymi 

kryteriami zawartymi w Arkuszu oceny. Za przygotowanie Arkuszy ocen i Kryteriów oceny 

odpowiadają Komisja egzaminacyjna poszczególnych kierunków studiów. 

4. Scenariusz, Karta oceny oraz wszelkie inne dokumenty do egzaminu OSCE powinny być 

przesłane do sekretariatu CSM na minimum 14 dni przed planowanym egzaminem. 

5. Zapotrzebowanie przesyłane min. 14 dni przed egzaminem OSCE powinno zawierać 

dokładne informacje dotyczące: ilości materiałów jednorazowych, umeblowania sali 

egzaminacyjnej oraz rozmieszczenia sprzętu w sali.   

6. Na dzień przed egzaminem OSCE w godzinach pracy CSM osoba wyznaczona z Komisji 

egzaminacyjnej zobowiązana jest sprawdzić zgodność przygotowania sali z wymaganiami 

przedstawionymi w przesłanym zapotrzebowaniu oraz podpisać protokół odbioru. 

7. Zapotrzebowanie na aktorów/pacjentów standaryzowanych powinno być zgłoszone na 

minimum 30 dni przed egzaminem, z uwzględnieniem ilości oraz płci pacjentów 

standaryzowanych. 

8. Scenariusz dla aktorów powinien zostać dostarczony za pośrednictwem Sekretariatu CSM na 

minimum 7 dni przed egzaminem OSCE z dokładnymi wskazówkami co do odgrywanej roli. 

9. Listy studentów biorących udział w egzaminie powinny być wysłane na minimum 1 dzień 

roboczy przed egzaminem OSCE na adres mailowy Sekretariatu CSM do godziny 15:00 

z informacją o planowanych przerwach oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

10. Egzaminator obserwuje czynności studenta, potwierdzając ich wykonanie po zalogowaniu się 

na indywidualnym koncie w systemie Medcam w Arkuszu oceny (check-list). Arkusz ocen 

w systemie Medcam umożliwia przyznanie punktacji w skali od 0 do 6 punktów dla każdej 

czynności oraz możliwość przypisania Błędu krytycznego o różnej definicji. 

11. Czas realizacji zadania na poszczególnych stacjach egzaminu OSCE może wynosić od 4 do 15 

minut. O czasie przeznaczonym na realizację zadania student zostanie poinformowany przed 

jego rozpoczęciem. Student zalogowany w Panelu studenta w systemie Medcam zgłasza 

godowość do danej stacji. W chwili udostępnienia sesji przez egzaminatora, na tablecie 

studenta rozpoczyna się odliczanie czasu do końca egzaminu w danej stacji. CSM dopuszcza 

inny czas przewidziany na realizację zadania po wcześniejszej akceptacji przez kierownictwo 

CSM.   

12. Zmiana pomiędzy stacjami następuje po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, zgodnie  

z harmonogramem egzaminu lub na wyraźne polecenie egzaminatora lub personelu 

technicznego CSM. Po zakończeniu zadania należy pozostać w stacji do momentu 

otrzymania sygnału o zmianie stacji OSCE. 
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13. Na stacji OSCE student otrzymuje w formie pisemnej lub elektronicznej zadanie,  

z którym zapoznaje się i przystępuje do jego wykonania. Student może korzystać 

z dodatkowej dokumentacji, jeśli taka była dołączona do stacji oraz tworzyć własną 

dokumentację, jeśli wynika to z treści zadania egzaminacyjnego przekazanego w formie 

papierowej lub elektronicznej. 

14. Na danej stacji może przebywać wyłącznie jeden student zdający egzamin, egzaminator 

(nauczyciel/wykładowca) oraz jeżeli zadanie tego wymaga: aktor - pacjent i/lub asystent 

techniczny. 

15. Podczas całego egzaminu obraz i dźwięk jest rejestrowany. Student przystępując do 

egzaminu automatycznie wyraża zgodę na rejestrowanie przebiegu egzaminu. 

16. Nagrania audio oraz video z egzaminu OSCE będą stanowiły materiał rozstrzygający  

w kwestii uzyskania przez studenta oceny poniżej ustalonego progu zdawalności danego 

egzaminu. 

17. Nagrania będą archiwizowane zgodnie z Regulaminem CSM. 

18. Do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z każdej ze stacji OSCE. CSM dopuszcza zmiany w tym zakresie po wcześniejszej akceptacji 

przez kierownictwo CSM. 

19. W przypadku uzyskania oceny negatywnej student ma możliwość jego powtórzenia  

i zaliczenia egzaminu OSCE w trybie poprawkowym, zgodnie z ustaleniami Komisji 

egzaminacyjnej poszczególnych kierunków. 

20. Wynik egzaminu zostanie ogłoszony w jak najkrótszym czasie po zakończonym egzaminie. 


