
Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 t.j. na dzień  28 marca 2019 roku 

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studiów I stopnia 
w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Podstawa prawna

§ 1

Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 1(dalej- Ustawa),
2. Statut Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (dalej – Statut), 
3. Regulamin Studiów w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (dalej – Regulamin).

Informacje ogólne

§ 2 

1. Egzamin  dyplomowy  składa  się  z  dwóch  części:  egzaminu  teoretycznego  i  egzaminu
praktycznego.

2. Warunkiem  przystąpienia  do  egzaminu  dyplomowego  jest  brak  wszelkich  zobowiązań    
 finansowych wobec Uczelni.

3. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego określa par. 33 ust. 1 Regulaminu studiów. 

4. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć w Dziekanacie do 30 czerwca 
(studenci  przystępujący  do  obrony  w  lipcu)  lub  do  końca  sesji  poprawkowej  danego  roku
akademickiego:
a) kartę egzaminacyjną z kompletem wpisów – wydrukowaną z „wirtualnego dziekanatu”.
c)  kartę  obiegową potwierdzającą brak  wszelkich  zobowiązań,  w  tym finansowych,  wobec  
Uczelni. Zobowiązania obejmują również: bibliotekę i kluczyk do szafki.

5. Złożenie w odpowiednim terminie w Dziekanacie wszystkich wyszczególnionych dokumentów
jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

6. Legitymację studencką student zobowiązany jest zwrócić do Dziekanatu w momencie odbioru
dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4. Student kontynuujący naukę na studiach drugiego stopnia w WSKiNoZ przekazuje legitymację
do przedłużenia jej ważności na kolejny rok akademicki.

1) t.j. Dz.U. Z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm
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Egzamin dyplomowy

§ 3

1. Terminy egzaminów dyplomowych wynikają z rocznego planu studiów szóstego semestru i 
są wyznaczane przez Rektora.

2.  Egzamin odbywa się nie później niż w terminie do dnia 30 września.

3.  W uzasadnionych przypadkach (sprawy losowe lub zdrowotne) może być wyznaczony inny
termin egzaminu dyplomowego. 

4. Student  podchodzi  do  egzaminu  praktycznego,  polegającego  na  wylosowaniu  arkusza
egzaminacyjnego zawierającego trzy zadania, z czego dwa są praktyczne. Czas trwania
tego egzaminu wynosi 60 minut.

5. Przykładowy arkusz egzaminacyjny:

„ 1. Wykonaj aplikację maski kremowej.  
   2. Wykonaj zabieg pulweryzacji.
  3. Zaznacz składniki o działaniu normalizującym: 

Składniki aktywne Zaznacz 
X

Składniki aktywne Zaznacz 
X

Kwas hialuronowy Wyciąg z pokrzywy 
mocznik Wyciąg z mydelnicy lekarskiej 
Kwas salicylowy Jony cynku 
Kwas ferulowy Siemię lniane 
Ekstrakt z zielonej herbaty Witamina B2

 

     W ocenianiu egzaminator będzie zwracał uwagę na:
 przygotowanie stanowiska i kosmetologa do pracy
 ogólną świadomość działania osoby wykonującej 
 przygotowanie skóry do aplikacji preparatu lub wykonania zabiegu fizykalnego 
 kolejność wykonania czynności – metodykę wykonania
 znajomość obsługi sprzętu 
 estetyka wykonania etapu zabiegu ”

6. Część  praktyczna  egzaminu  odbywa  się  przed  komisją  egzaminacyjną  w  skład,  której
wchodzi  przewodniczący  oraz  dwóch  kosmetologów  posiadających  co  najmniej  tytuł
magistra.

7. Student  winien  wykazać  się  teoretycznym opanowaniem treści  wykonywanego  zabiegu
kosmetologicznego oraz manualnymi zdolnościami.

8. Aby dostać ocenę pozytywną zabieg musi zostać wykonany poprawnie zgodnie z zasadami
opanowanymi na zajęciach z „pracowni kosmetycznej”.

9. Kryteria oceny przedstawione są do każdego zestawu oddzielnie.
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10. Egzamin  teoretyczny  ma  charakter  testu  wielokrotnego  wyboru  z  jedną  odpowiedzią
poprawną. Test  obejmuje pytania z zakresu:  kosmetologii,   anatomii,  fizjologii,  histologii,
biofizyki,  mikrobiologii,  dermatologii,  fizjoterapii,  patofizjologii,  masażu,  surowców
kosmetycznych, receptury kosmetycznej, biochemii oraz farmakologii.

11. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 50 % prawidłowych odpowiedzi.

12. Aby  zdać  egzamin  dyplomowy należy  otrzymać  z  każdej  części  egzaminu co  najmniej
ocenę dostateczną. 

13. W przypadku, gdy student nie zaliczy tylko jednej części egzaminu będzie ją mógł zdawać
w regulaminowym drugim terminie poprawkowym.

14. Termin  poprawkowy  przysługuje  studentowi,  który  nie  zaliczy  obu  części  egzaminu
dyplomowego.

Zasady oceniania

§ 4

1. Końcowa ocena egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen za egzamin testowy i
za egzamin praktyczny.

2.  Komisja wystawia ocenę za egzamin dyplomowy, a następnie ogłasza jego wynik.
3. Z  przebiegu  egzaminu  sporządza  się  protokół,  który  podpisują  przewodniczący  i  wszyscy

członkowie  komisji  egzaminacyjnej.  Wzór  protokołu  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu.

4. Ocenę końcową komisja egzaminacyjna dokumentuje w protokole - załącznik nr 1. 
5. Dokumentację  egzaminu  dyplomowego  przechowuje  się  w  aktach  Uczelni  wg  zasad

określonych odrębnymi przepisami.
6. Na pisemny wniosek studenta, złożony najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu

dyplomowego, może być przeprowadzony otwarty egzamin dyplomowy. Decyzję w tym zakresie
podejmuje Rektor.

7. W przypadku egzaminu otwartego, mogą w nim uczestniczyć w charakterze obserwatorów inni
studenci lub osoby zainteresowane. 

8. Przebieg egzaminu otwartego jest protokołowany.

§ 5

1. Komisja ocenia odrębnie egzamin praktyczny oraz testowy, wystawiając oceny na podstawie
następującej skali ocen:

• bardzo dobry (5)
• dobry plus (4,5)
• dobry (4)
• dostateczny plus (3,5)
• dostateczny (3)
• niedostateczny (2).

2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
a) średnia arytmetyczna z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem
z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
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b) ocena z egzaminu dyplomowego, na którą składa się średnia arytmetyczna z ocen z części
praktycznej oraz z testu.

3.  Wynik  studiów stanowi  sumę 0,6  oceny  wymienionej  w  pkt.  a)  oraz  0,2  oceny  z  egzaminu
praktycznego i 0,2 oceny z egzaminu testowego.

4.  Ostateczny wynik  studiów wpisuje się  na dyplomie ukończenia studiów wyższych zgodnie z
zasadą:

• do 3,25 – dostateczny (3)
• 3,26 – 3,75 – dostateczny plus (3,5)
• 3,76 – 4,25 – dobry (4)
• 4,26 – 4,51 – dobry plus
• 4,51 i powyżej – bardzo dobry (5)

5. Ocena wystawiona z egzaminu dyplomowego jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje
prawo odwołania się.

6. W przypadku uzyskania przez studenta z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub
nieusprawiedliwionego  nieprzystąpienia  do  egzaminu  dyplomowego  Rektor  wyznacza  drugi
termin jako ostateczny.

7.  Rektor  wyznacza  drugi  termin  egzaminu  dyplomowego  na  wniosek  studenta,  złożony  
w Dziekanacie  w  ciągu pięciu  dni  roboczych  od  dnia  niezdanego  egzaminu  dyplomowego  
w pierwszym terminie  lub od dnia wyznaczonego terminu egzaminu dyplomowego,  na który
student nie zgłosił się z przyczyn nieusprawiedliwionych.

8. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie
później niż w kolejnej edycji egzaminu dyplomowego organizowanego dla kolejnego semestru
VI.

9. W  przypadku  uzyskania  oceny  niedostatecznej  z  egzaminu  dyplomowego  lub
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie Rektor
wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 6

1. Student,  który  nie  przystąpił  do  egzaminu  dyplomowego  w  wyznaczonym  terminie,
zobowiązany  jest  przedstawić  w  dziekanacie   uczelni,  nie  później  niż  w  terminie 5  dni
roboczych od dnia ustąpienia okoliczności będących przyczyną nieobecności, zaświadczenie
lekarskie lub, w uzasadnionych przypadkach, inne pisemne usprawiedliwienie.

2. W  przypadku  przedstawienia  przez  studenta  zaświadczenia  lekarskiego  lub  w  przypadku
uznania przedstawionego przez niego innego pisemnego usprawiedliwienia za wystarczające,
Rektor ponownie wyznacza  termin egzaminu dyplomowego.

3. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego w
pierwszym  wyznaczonym  terminie  lub  w  przypadku  uzyskania  z  egzaminu  oceny
niedostatecznej,  Rektor  wyznacza drugi  termin egzaminu dyplomowego, który jest terminem
ostatecznym.

4. Aby  móc  przystąpić  do  obrony,  w  kolejnej  edycji  egzaminu  dyplomowego,  student  musi
wystąpić do Rektora z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
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§ 7

Regulamin wchodzi w życie od 1 października 2019 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wzór protokołu z przebiegu egzaminu dyplomowego
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Załącznik nr 1 do  Regulaminu  egzaminu dyplomowego dla studiów I  stopnia w WSKiNoZ w Łodzi

Protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego

z dnia …..................................

Pan/i …............................................................…......nr albumu ..................................................

syn/córka….............................................

urodzony/a  dnia .....................    ............r. w..............................., 

specjalność ………………..

student/ka Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, kierunku Kosmetologia, 

rok immatrykulacji........................

zdawała egzamin dyplomowy licencjacki w dniu .........................przed komisją egzaminacyjną w 

składzie: 

Przewodniczący-

Członek komisji - 

Członek komisji -

Członek komisji -  

Część praktyczna 

  Pytania z arkusza egzaminacyjnego ( nr arkusza):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………   

Część teoretyczna 

Data egzaminu testowego: …..............................................................

Ocena z części praktycznej :……………………………………………………………………….

Ocena z części teoretycznej : ……………………………………..
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Biorąc pod uwagę przebieg studiów oraz końcową ocenę z egzaminu dyplomowego:

A. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta/studentkę w toku studiów, z egzaminów

 i zaliczeń przedmiotów kończących się tylko zaliczeniem na ocenę,w tym również ocen 

niedostatecznych: ……………………………………………………………………………………….

B. Ocena uzyskana z egzaminu praktycznego ………………………………….

C. Ocena uzyskana z egzaminu teoretycznego…………………………...

Stosownie do treści par. 38 ust. 2  Regulaminu studiów ostateczny wynik studiów stanowi:

0,6 x A, tj  ….................... + 0,2 x B + 0,2 x C

Ostateczny wynik studiów : …................................, ocena: ….......................................... 

Komisja egzaminacyjna jednogłośnie/ większością głosów, uznała że:

Pan/i...............................................................................................złożył/a egzamin dyplomowy 

licencjacki z wynikiem:................................................................

i uzyskała tytuł zawodowy licencjata kosmetologii na kierunku Kosmetologia.

Ostateczny wynik studiów – ocena słowna do wpisania do dyplomu ….............................

Podpisy członków Komisji:                                                                   Podpis przewodniczącego Komisji:
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