
FORMAT EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z UROLOGII 
 
Egzamin specjalizacyjny z urologii składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego oraz ustnego.  
 
Egzamin pisemny ma postać testu, złożonego ze 100 pytań opatrzonych czterema 
dystraktorami, z których tylko jeden jest prawidłowy (MCQs – Multiple Choice Questions). 
Pytania testowe są jednakowe dla wszystkich zdających we wszystkich krajach. Kandydaci z 
różnych krajów przystępują do sprawdzianu tego samego dnia o tej samej porze. Czas 
przeznaczony na udzielenie odpowiedzi wynosi 120 minut.  
 

Pytania zawarte w teście pochodzą z banku pytań EBU. Proces kwalifikowania poszczególnych 
pytań jest kilkustopniowy i przebiega następująco: autorzy pytań, będący wybitnymi urologami 
z różnych krajów członkowskich EBU, zgłaszają swoje projekty pytań wraz z proponowanymi 
odpowiedziami do Komitetu Egzaminacyjnego EBU, który – po wstępnej ocenie dokonywanej 
każdorazowo przez jego przewodniczącego – przesyła je do pozostałych członków komitetu. 
Członkowie komitetu dokonują wnikliwej oceny pytań, po czym odsyłają je wraz z komentarzem 
do Biura EBU. Kolejny etap weryfikacji pytań odbywa się w czasie zebrań Komitetu 
Egzaminacyjnego EBU, organizowanych co pół roku. Wówczas następuje ostateczna decyzja o 
włączeniu pytania do banku pytań bądź jego odrzuceniu. Zaaprobowane pytania są następnie 
opracowywane pod względem językowym przez urologa, dla którego język angielski jest 
językiem macierzystym. 
 

Począwszy od 2013 roku kandydaci zdają egzamin pisemny przez Internet (EBU Online Written 
Examination).   
 

 
Po dokonaniu przez PTU zgłoszenia kandydatów na egzamin lekarze oczekują na informację, 
gdzie mają się zgłosić, ponieważ egzamin odbywa się w kilku certyfikowanych centrach 
egzaminacyjnych na terenie całej Polski. Zaproszenia  są wysyłane bezpośrednio do kandydatów 
przez firmę Pearson Vue, którą EBU wybrało do obsługi egzaminu. Ma ona zapewnić 
nieprzerwaną łączność internetową, pozwalającą na sprawne przeprowadzenie egzaminu  
i przekazanie  elektronicznych arkuszy odpowiedzi do EBU.  
 
Ważne jest, aby kandydaci pilnie śledzili swoją pocztę internetową, ponieważ PTU nie jest 
odpowiedzialne za przypisanie poszczególnych adeptów do konkretnych centrów 
egzaminacyjnych, co należy z całą mocą podkreślić, a dodatkowo nie jest umieszczane w kopii 
korespondencji pomiędzy Pearson Vue a kandydatami.  
 
 
Oficjalnym językiem egzaminu jest język angielski. Kandydaci z Polski mogą zdawać egzamin w 
języku polskim pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do Pearson VUE. Angielska 
wersja testu jest tłumaczona przez doświadczonego urologa, znającego biegle język angielski.  
 

Oceny wyników testu dokonuje Komitet Egzaminacyjny EBU, a następnie publikuje je na stronie 
internetowej (WWW.ebu.com), podając jedynie numer identyfikacyjny kandydata. Ogłoszenie 
wyników następuje zazwyczaj w drugiej dekadzie grudnia, w styczniu natomiast  – za 
pośrednictwem poczty – wszyscy otrzymują oficjalny list z EBU Examination Committee oraz – w 
przypadku pomyślnego zdania egzaminu – certyfikat EBU, poświadczający ten fakt.  
 

O warunkach przystąpienia do egzaminu pisemnego, wymaganych dokumentach i in. czytaj w 
zakładce: EGZAMIN SPECJALIZACYJNY. 
 
Egzamin ustny składa się z 3 pytań klinicznych, które są obligatoryjne dla wszystkich zdających. 
Podobnie jak to ma miejsce w przypadku egzaminu pisemnego, pytania przeznaczone na 
egzamin ustny są przygotowywane i wnikliwie analizowane przez Komitet Egzaminacyjny EBU, 

http://www.ebu.com/


a następnie przekazywane przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej PTU z odpowiednim 
wyprzedzeniem tak, aby mógł on dokonać ich tłumaczenia. Pozostali członkowie komisji 
egzaminacyjnej zyskują wiedzę na temat zawartości zestawu pytań w dniu egzaminu.   
 

Egzamin ustny odbywa się we wszystkich krajach w tym samym dniu – zazwyczaj w pierwszą 
sobotę czerwca – i o tej samej porze. Również czas trwania egzaminu jest taki sam dla 
wszystkich kandydatów i wynosi 55 minut. Kandydat składa egzamin w obecności egzaminatora 
oraz obserwatora wytypowanego przez EBU, PTU bądź Naczelną Izbę Lekarską. 
 

Zdający powinien wykazać się umiejętnością zaplanowania postępowania diagnostycznego, 
ustalenia rozpoznania, patogenezy choroby, którą rozpoznał, znajomością sposobów leczenia 
odpowiednich dla omawianego przypadku klinicznego oraz umiejętnością wskazania metody 
najwłaściwszej i uzasadnienia dokonanego przez siebie wyboru, wreszcie – znajomością 
powikłań i sposobów ich opanowania. Po odbyciu egzaminu przez wszystkich zdających komisja 
egzaminacyjna zbiera się w pełnym składzie, aby omówić szczegółowo przebieg egzaminu w 
odniesieniu do każdego kandydata, po czym podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyniku 
egzaminu. Na tym samym zebraniu zapada również decyzja o ewentualnym dopuszczeniu 
kandydata do egzaminu poprawkowego, który odbywa się jeszcze tego samego dnia.  
 
O warunkach przystąpienia do egzaminu pisemnego, wymaganych dokumentach i in. czytaj w 
zakładce: EGZAMIN SPECJALIZACYJNY 
 


