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EGZAMIN DYPLOMOWY 2021/2022 

 

Regulamin egzaminu dyplomowego dla studiów I stopnia stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. 

Według ww. Regulaminu egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: egzaminu 

teoretycznego i egzaminu praktycznego. 

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. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 

50 % prawidłowych odpowiedzi. 

 Aby zdać egzamin dyplomowy należy otrzymać z każdej z dwóch części egzaminu co najmniej 

ocenę dostateczną. W przypadku, gdy student nie zaliczy tylko jednej części egzaminu będzie 

ją mógł zdawać w regulaminowym drugim terminie poprawkowym. Niezdanie części 

teoretycznej w pierwszym terminie umożliwi podejście do części praktycznej. 

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

za egzamin praktyczny. 

PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

Zdający zostaną podzieleni na grupy maksymalnie 12 osobowe, którym zarządzeniem Rektora zostanie 

wyznaczony termin przystąpienia do egzaminu praktycznego. Grupy te będą podchodzić do egzaminu 

praktycznego w 2 turach: 

- Pierwsza tura (czas na egzamin praktyczny to maksymalnie 1,5 h) : pierwsza połowa osób 

podchodzi do egzaminu, druga pełni rolę klientek/klientów. 

- 15-to minutowa przerwa między turami 

- Druga tura (czas na egzamin praktyczny to maksymalnie 1,5 h) : zamiana.  

Kolejność podchodzenia Studentów do egzaminu w danym terminie ustala Rektor uczelni.  

Przebieg egzaminu: 

1. Studenci podchodzący do egzaminu praktycznego jako Zdający z pierwszej tury losują 

stanowiska pracy od 1 do 6 i na tej podstawie zostanie im przydzielony arkusz egzaminacyjny. 

- stanowisko pracy składa się z fotela kosmetycznego, taboretu, drewnianego krzesełka, 

lampy lupy oraz stolika zabiegowego.  

- arkusz składa się z dwóch zadań praktycznych oraz jednego zadania teoretycznego 

(przykładowy arkusz – załącznik nr 1). 
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- do każdego arkusza egzaminacyjnego jest przypisany odpowiedni arkusz oceny 

egzaminu praktycznego. Podczas egzaminu praktycznego zdający może zdobyć 

maksymalnie 30 punktów.  

2. Stanowiska będą oddzielone od siebie parawanami. 

3. Studenci pełniący rolę klientów/klientek zostaną przydzieleni jako modele/modelki do 

odpowiedniego stanowiska na podstawie ewentualnych wskazań i przeciwskazań do zabiegu.  

4. Po zajęciu stanowisk przez Zdających jeden z egzaminatorów przeprowadzi wstęp techniczny 

objaśniający zasady i przebieg części zabiegowej. 

5. Zdający podczas egzaminu praktycznego korzysta jedynie z : 

- przyborów dopuszczonych do egzaminu jako przygotowanie własne (załącznik nr 2) 

- materiałów higienicznych oraz preparatów do demakijażu znajdujących się na sali 

egzaminacyjnej w wyznaczonych szufladach (wyposażenie sali egzaminacyjnej -

załącznik nr 3) 

- kosmetyków, aparatury i akcesoriów (wyposażenie sali egzaminacyjnej - załącznik nr 

3;  elementy zabiegowe, które mogą pojawić się na egzaminie – załącznik nr 4) 

znajdujących się w wyznaczonym miejscu na Sali egzaminacyjnej  

- sanitariatów (umywalka, kosz na odpady komunalne, ręcznik papierowy, mydło) 

6. Po rozpoczęciu egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Zdający są w 

pierwszej kolejności zobowiązani do uzupełnienia arkusza egzaminacyjnego: 

- uzupełnienie swoich danych  

- uzupełnienie zadania teoretycznego 

7. Po uzupełnieniu arkusza oraz zajęcia stanowiska przez klienta/klientkę Zdający zobowiązany 

jest do wykonania czynności organizacyjnych przygotowujących do wykonania zadań 

egzaminacyjnych (element podlega ocenie); Zdający gromadzi wszelkie niezbędne preparaty, 

narzędzia, materiały i akcesoria niezbędne do wykonania zabiegu na stanowisku pracy, 

przygotowuje siebie oraz klienta/klientkę do zabiegu. 

8. Po uzyskaniu zgody od egzaminatora Zdający przechodzi do wykonania zadań praktycznych.  

- Wykonanie zadania powinien poprzedzać demakijaż oraz diagnoza skóry (elementy 

podlegają ocenie) 

- Podczas wykonywania zadania egzaminator może zadać Zdającemu pytanie 

dotyczące przebiegu zabiegu (np. dotyczące wybranego preparatu, wybranej metody 

wykonania zabiegu, przeciwwskazania do zabiegu) 

- Egzaminator może przerwać dany etap zadania praktycznego jeśli działanie Zdającego 

zagraża bezpieczeństwu klienta/klientki.  

- Egzaminator może przerwać dany etap zadania praktycznego i poprosić o wykonanie 

kolejnych czynności. 
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9. Po wykonaniu elementów zabiegowych stanowiących zadania egzaminacyjne Zdający 

powinien wykonać czynności zakończające zabieg (element podlega ocenie). 

10. Po zakończeniu wszystkich czynności zabiegowych Studenci (Zdający oraz klienci/klientki) 

wychodzą na 15-to minutową przerwę między turami.   

11. Po przerwie Studenci z drugiej tury przystępują  do egzaminu praktycznego. Przebieg samego 

egzaminu jest identyczny jak w przypadku pierwszej tury.  

 

Ocena z egzaminu: 

1. Po zakończeniu egzaminu praktycznego przez całą grupę komisja egzaminacyjna po naradzie 

wystawia ocenę z egzaminu dyplomowego (zasady oceniania znajdują się w REGULAMINIE 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO – Zasady oceniania § 4).  

2. Studenci pojedynczo zostaną zaproszeni do Sali egzaminacyjnej gdzie zostaną im 

przedstawione wyniki z egzaminu dyplomowego.  

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

za egzamin praktyczny. 

4. Komisja wystawia ocenę za cały egzamin dyplomowy, a następnie ogłasza jego wynik. 

5. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy 

członkowie komisji egzaminacyjnej.  

 

ZAŁĄCZNIK 1: PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY  

ZADANIE EGZAMINACYJNE: 

1. Wykonaj zgodnie z metodyką zabieg z wykorzystaniem aparatury do rozpylania 

preparatów płynnych 

2. Wykonaj zgodnie z metodyką aplikację maski kremowej. Dobierz rodzaj preparatu do 

oczekiwań i rodzaju skóry klienta. 

 

3. Zaznacz wyłącznie składniki aktywne o działaniu normalizującym  

Składnik aktywny    Zaznacz 

X 

Składnik aktywny    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  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – PRZYGOTOWANIE WŁASNE STUDENTA DO EGZAMINU 

PRAKTYCZNEGO 

 

Na egzamin praktyczny Studenci są zobowiązani zabrać: 

• pełny biały strój kosmetyczny 

• buty na zmianę  

• opaskę na włosy 

• prześcieradło (frotte lub jednorazowe na gumce) 

• 2 ręczniki typu kompresówka  (chusta zabiegowa) oraz 1 duży ręcznik  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYPOSAŻENIE SALI EGZAMINACYJNEJ 

 

Na wyposażeniu sali egzaminacyjnej znajduje się: 

• szuflada z kosmetykami do demakijażu oraz kremami na zakończenie zabiegu  

• szuflada z materiałami higienicznymi: wacikami, gazami, watą, chusteczkami 

higienicznymi, patyczkami higienicznymi, rękawiczkami jednorazowymi, 

maseczkami jednorazowymi 

• szuflada z miskami  

• przybory: miseczki szklane/ceramiczne, miski gumowe/silikonowe, szpatułka, 

pędzel, pędzelek do kwasów, pędzelek do parafiny  

• czajnik  

• preparaty do dezynfekcji, wanienka dezynfekcyjna, pakiety do sterylizacji 

• kosmetyki i aparatura niezbędna do wykonania zabiegu (załącznik nr 4)  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - ELEMENTY ZABIEGOWE, KTÓRE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA 

EGZAMINIE DYPLOMOWYM: 

PEELINGI   

• enzymatyczny 

• ziarnisty 

• 2w1 

• gommage 

• chemiczny 

• mechaniczny (mikrodermabrazja diamentowa i korundowa) 

 

MASAŻ   

• masaż klasyczny twarzy, szyi i dekoltu: 

- technika głaskania 

- technika rozcierania 

- technika ugniatania 

- technika oklepywania 

- technika wibracji  

- technika głaskania końcowego 

• hydromasaż twarzy, szyi i dekoltu: 

- technika głaskania 

- technika rozcierania 

- technika ugniatania 

- technika oklepywania 

- technika wibracji  

- technika głaskania końcowego 

 

FIZYKOTERAPIA  

• peeling kawitacyjny 

• sonoforeza 

• mezoterapia bezigłowa 

• jonoforeza (przy użyciu sprzętu bezprzewodowego JonoDerm) 

• waponizacja 

• pulweryzacja 

• darsonwalizacjia 

• naświetlanie lampą Sollux  

 

MASKI  

• kremowa 

• żelowa 

• algowa (alginat) 

• gipsowa 

• parafinowa 

• ziołowa 

• borowinowa 

• algi mikronizowane 

• glinki 

 

 

*peelingi chemiczne ze względu na swoje silne działanie zostaną zastąpione pojemnikiem zastępczym 

z oznaczoną nazwą danego kwasu. Sam produkt zostanie zastąpiony wodą. 
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*niektóre preparaty będą występowały w różnych wariantach ze względu na działanie, które osoba 

zdająca będzie musiała wybrać kierując się oczekiwaniami i rodzajem skóry klientki 

Przykład:  

- glinki: glinka biała, zielona, różowa, czerwona, żółta, niebieska fioletowa 

- maska ziołowa: przeciwłojotokowa, łagodząca 

- serum do mezoterapii: o działaniu nawilżającym, normalizującym, uszczelniającym naczynia 

krwionośne 

 

 


