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POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                              §1

Celem  egzaminu  dyplomowego  jest  stwierdzenie stopnia  opanowania  przez  studentów
wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji  społecznych  w  zakresie  określonym  charakterystyką
sylwetki absolwenta studiów II stopnia na kierunku - kosmetologia.

                                                                                    § 2

1.  Egzamin  dyplomowy  składa  się  z  dwóch  części:  części  praktycznej  (sprawdzającej
umiejętności praktyczne studenta)  i  części  teoretycznej  (sprawdzającej  zasób wiedzy
studenta).

2.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych

oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie i programie studiów;
 złożenie nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu dyplpmowego pracy

magisterskiej;
 uzyskanie pozytywnej oceny pracy magisterskiej;
 uregulowanie wszystkich zobowiązań określonych przez Dziekanat Uczelni.

3. Decyzję  o  dopuszczeniu  studenta  do  egzaminu  dyplomowego  podejmuje  Dziekan
Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu  Wyższej  Szkoły  Ekonomii,  Prawa  i  Nauk  Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

4.   Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału Nauk
o Zdrowiu.

5. Komisja  Egzaminacyjna  dokumentuje  przebieg  egzaminu  dyplomowego  w  części
praktycznej oraz części teoretycznej w protokołach, zgodnie z zatwierdzonym wzorem.

6. Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie
pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu dyplomowego.

7. Obie  części  egzaminu  dyplomowego  podlegają  odrębnym,  niezależnym  kryteriom
oceniania,   wyrażonych  w  punktach,   przeliczanych  według  wzoru  na  ocenę  wg
obowiązującej skali. 



 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

§ 3

1. Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest ocena poziomu  umiejętności
praktycznych oraz postawy zawodowej studenta. 

2. Część  praktyczna  egzaminu  dyplomowego  polega  na  rozwiązaniu  zadania
egzaminacyjnego  w  sposób  wymagający  od  Studenta  praktycznego  rozwiązania
i zastosowania umiejętności zawodowych.

3. Zestawy  zadań  praktycznych  do  rozwiązania  przez  Studenta  zatwierdza  Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu.

4. Część  praktyczną  egzaminu  dyplomowego  przeprowadza  się  w  pracowniach
kosmetologicznych,  w których studenci  odbywali  zajęcia  praktyczne,  na kompletnie
wyposażonych stanowiskach.

5. Student  powinien  być  zapoznany  z  regulaminem  oraz  kryteriami  oceniania  części
praktycznej przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego.

§ 4

1. Część  praktyczną  egzaminu  dyplomowego  przeprowadza  Komisja  Egzaminacyjna
zwana dalej „Komisją” w składzie:

 Przewodniczący komisji;
 dwóch  egzaminatorów  –  nauczyciele  akademiccy,  posiadający  wykształcenie

kierunkowe.
2. Przewodniczącego i członków Komisji powołuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
3. W pracach Komisji w charakterze obserwatora może uczestniczyć opiekun roku i/lub

interesariusz zewnętrzny.
4. Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
5. W  uzasadnionych  przypadkach  Przewodniczący  może  powołać  zastępcę  spośród

pozostałych członków Komisji.
6. W części praktycznej egzaminu dyplomowego może pracować równolegle kilka Komisji

oceniających w poszczególnych pracowniach kosmetologicznych.

§ 5
1. Przewodniczący Komisji:

 czuwa nad prawidłowym przebiegiem części praktycznej egzaminu dyplomowego;
 sprawdza  (według  listy  zdających)  tożsamość  zdających  (dokument  ze  zdjęciem),

nadzoruje potwierdzenie obecności na liście przez  studenta;
 rozstrzyga  kwestie  sporne  powstałe  w  czasie  części  praktycznej  egzaminu

dyplomowego;
 ogłasza wyniki części praktycznej egzaminu dyplomowego.

2. Egzaminatorzy:
 oceniają  poziom  umiejętności  praktycznych  oraz  postawę  zawodową  studenta

w trakcie rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.



§ 6

1. Część praktyczną egzaminu dyplomowego w jednej pracowni kosmetologicznej może
zdawać równocześnie nie więcej niż 6 studentów. 

2. Część  praktyczna  egzaminu  dyplomowego  rozpoczyna  się  wylosowaniem  przez
Studentów  zadania   praktycznego  oraz  numeru  stanowiska.  Losowanie  odbywa  się
w obecności Komisji.

3. Do  dnia  części  praktycznej  egzaminu  dyplomowego  oznakowane  pieczęcią  Uczelni
karty  z zadaniami    egzaminacyjnymi przechowuje się pod zamknięciem.

4. Student zgłasza się w wyznaczonym dniu egzaminu 20 minut przed godziną rozpoczęcia
części  praktycznej  egzaminu  dyplomowego  z  aktualną  książeczką/orzeczeniem  (do
celów sanitarno – epidemiologicznych).

5. Student na część praktyczną egzaminu zgłasza się wraz ze swoim modelem (np. inny
student).

6. W czasie części praktycznej egzaminu dyplomowego studenta obowiązuje ubiór zgodny
z wymogami Uczelni, identyfikator oraz przestrzeganie przepisów BHP,  PPOŻ.

7. Czas  na  wykonanie  wylosowanego  zadania  egzaminacyjnego  w  części  praktycznej
wynosi  nie więcej niż 60 minut (godzina zegarowa).

8. W czasie części praktycznej egzaminu dyplomowego niedopuszczalne jest korzystanie
przy rozwiązywaniu zadania z pomocy innych osób oraz innych źródeł.

9. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez Komisję według kryteriów oceny,
stanowiących załącznik do dokumentacjiczęści praktycznej egzaminu dyplomowego.

10. Student,  który  ukończył  pracę  przed  wyznaczonym  czasem,  zgłasza  to
Przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie
sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

11. Jeżeli Student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta (modela) jest to
równoznaczne z niezaliczeniem części praktycznej egzaminu dyplomowego.

12. Studentowi,  który  niesamodzielnie  rozwiązuje  zadanie  egzaminacyjne  lub  zakłóca
prawidłowy  przebieg  egzaminu  w  sposób  utrudniający  pracę  pozostałym  zdającym
Przewodniczący  może  przerwać  i  unieważnić  część  praktyczną  egzaminu
dyplomowego.

§ 7

1. W  części  praktycznej  egzaminu  dyplomowego  Student  oceniany  jest  przez  dwóch
niezależnie pracujących egzaminatorów.

2. Jeden  członek  Komisji  (egzaminator)  może  mieć  pod  kontrolą  równocześnie
maksymalnie 6 studentów.

3. Zadanie egzaminacyjne zawiera zadanie praktyczne do wykonania typu „próba pracy”
obejmujące  podstawowe  działy  kosmetologii  (kosmetologia  pielęgnacyjna,
upiększająca, lecznicza).

4. Zadanie egzaminacyjne oceniane jest przy pomocy punktów zgodnie z kryteriami:
 czynności organizacyjne:      0 - 8 pkt
 metodyka zabiegu: 0 – 30 pkt
 czynności końcowe: 0 – 6 pkt
 ocena ogólna pracy: 0 – 6 pkt



Lp. Kryteria oceny Skala
punktowa

Uzyskana liczba punktów

pierwszy
egzaminator (a)

drugi
egzaminator (b)

1. Czynności organizacyjne (0 – 8 pkt)

1 Przygotowanie stanowiska pracy 0 - 4

2 Przygotowanie klientki 0 - 2

3 Przygotowanie kosmetologa 0 - 2

2. Metodyka zabiegu (0 – 30 pkt)

1 Poprawna kolejność wykonania zabiegu          
z zachowaniem zasad BHP

0 - 15

2 Technika wykonania zabiegu według 
przyjętych procedur

0 - 15

3. Czynności końcowe (0 – 6 pkt)

1 Uporządkowanie stanowiska pracy 0 - 4

2 Dezynfekcja 0 - 2

4. Ocena ogólna pracy (0 – 6 pkt)

1 Samodzielna organizacja stanowiska pracy      
i wykonania  zabiegu

0 - 2

2 Sprawne wykonanie zabiegu w optymalnym 
czasie

0 - 2

3 Przestrzeganie etyki ogólnej i zawodowej 0 - 2

Liczba punktów uzyskanych od każdego egzaminatora (0 – 50 pkt)

Ogólna liczba punktów (0 - 50)

5. Student  za  wykonanie  zadania  egzaminacyjnego  zgodnie  z  wzorem  może  uzyskać
maksymalnie 50 punktów od jednego niezależnie oceniającego egzaminatora.

6. Końcowa liczba punktów uzyskanych przez Studenta w części praktycznej egzaminu
dyplomowego obliczana jest według wzoru:

X = 1/2a + 1/2b
  gdzie:

a – liczba punktów uzyskanych u pierwszego egzaminatora (a)
b – liczba punktów uzyskanych u drugiego egzaminatora (b)



7. Student uzyskuje pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego, jeżeli
uzyskał  w tej części co najmniej 30 punktów.

8. Ocena  z  części  praktycznej  egzaminu  dyplomowego  wyrażona  jest  w  punktach
i przeliczona na ocenę.

9. Jeżeli Student uzyska punktację cząstkową (np. 40,5 pkt) przeliczenie na ocenę należy
zaokrąglić do pełnego punktu „w górę” (tzn. 41 pkt). Zaokrąglenie do pełnego punktu w
górę stosuje się w przypadku uzyskania przez Studenta progu min. 30 punktów.

10. Po  zakończeniu  części  praktycznej  egzaminu  dyplomowego  w  ustalonym  terminie
ogłoszone zostaną wyniki informujące o liczbie uzyskanych punktów w przeliczeniu na
ocenę.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Przeliczenie punktów na oceny

Liczba punktów Procent Ocena w skali 2-5
                   50 - 46,5
                   46 – 43
                   42,5 – 39,5
                   39 – 35
                   34,5 - 30

  29,5 i mniej

100 - 93%
92 - 86%
85 - 79%
78 - 70%
69 – 60%

59% i mniej

bardzo dobry
dobry plus

dobry
dostateczny plus

dostateczny
niedostateczny

CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

§8
1. Część teoretyczna egzaminu polega na obronie pracy magisterskiej – przedstawieniu oraz

omówieniu głównych tez pracy, uzyskanych wyników oraz udzieleniu odpowiedzi na 3 py-
tania  egzaminacyjne,  wykazując  się  znajomością  dyscypliny  naukowej  związanej
z tematem pracy i kierunkiem studiów.

2. Podstawę  zasad  przygotowania  i  złożenia  prac  dyplomowych  oraz  podstawę  przebiegu
egzaminu dyplomowego stanowią przepisy Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii
i Prawa oraz Zarządzenie Rektora WSEPiNM  w sprawie organizacji roku akademickiego.

3. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego winna się odbyć nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

§9
1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego odbywa się przed komisją, której przewodniczy

dziekan  lub  upoważniony  przez  niego  nauczyciel  akademicki  ze  stopniem  lub  tytułem
naukowym. Oprócz przewodniczącego w skład komisji wchodzą: promotor oraz recenzent
pracy. 

2. W czasie części teoretycznej egzaminu dyplomowego na sali przebywa przewodniczący ko-
misji oraz jej członkowie.

3. Przebywanie  w  sali  egzaminacyjnej  innych  osób  poza  studentem  oraz  wymienionymi
w pkt.2 jest niedopuszczalne.

4. W czasie części teoretycznej egzaminu dyplomowego Student ma zapewnione warunki do



samodzielnego rozwiązania  zadań egzaminacyjnych. 
5. Po rozpoczęciu egzaminu student może porozumiewać się wyłącznie z przedstawicielami

komisji egzaminacyjnej.
6. Podczas  egzaminu  dyplomowego  student  powinien  wykazać  się  wiedzą  z  zakresu

przedmiotów podstawowych, kierunkowych a w szczególności znajomością przedmiotów
związanych  z  tematem  pracy  dyplomowej.  Student  odpowiada  na  trzy  pytania,  w  tym
1 z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych; 2 z zakresu pracy dyplomowej.

§10
1. Wyniki przebiegu egzaminu oraz oceny punktowe odpowiedzi studentów na zadania egza-

minacyjne, członkowie komisji dokumentują w protokole egzaminu teoretycznego.
2. Zdający nie są informowani o ocenach z części teoretycznej egzaminu, przed zakończeniem

całości egzaminu. 

§ 11
1. W trakcie części teoretycznej egzaminu dyplomowego Student może maksymalnie uzyskać

50 punktów zgodnie z kryteriami: 
 prezentacja pracy dyplomowej – od 0 do 5 punktów,
 ocena wiedzy studenta –  od 0 do 45 punktów.

2. Student uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu dyplomowego, jeżeli
uzyskał w tej części co najmniej 30 punktów. 

§ 12

1. Oceny  pracy  dyplomowej  dokonuje,  w  formie  pisemnej  recenzji,  promotor  pracy  oraz
recenzent, wyznaczony przez dziekana. 

2. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta według skali:
 bardzo dobry (5,0) 
 dobry plus (4,5) 
 dobry (4,0) 
 dostateczny plus (3,5) 
 dostateczny (3,0) 
 niedostateczny (2,0)
3. Ostateczną  ocenę  pracy  dyplomowej  stanowi  średnia  arytmetyczna  ocen  wystawionych

przez promotora i recenzenta. 

§ 13

1. Przeliczenie punktów uzyskanych na egzaminie dyplomowym na stopnie odbywa się po 
zakończeniu całości egzaminu dyplomowego (części praktycznej i części teoretycznej) i 
zsumowaniu punktów za obie części egzaminu.

2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać student z egzaminu dyplomowego 
wynosi 100 punktów. 

3. Student uzyskuje ocenę końcową z egzaminu dyplomowego wyliczoną (na podstawie 
wyników  z części praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego) według 



wzoru:
X = 1/2a +1/2b

     gdzie:    a – liczba punktów uzyskanych z części praktycznej egzaminu (max 50)
              b – liczba punktów uzyskanych z części teoretycznej egzaminu (max 50).

  
Przeliczanie punktów uzyskanych na egzaminie dyplomowym na stopnie odbywa się wg  

następującej skali:

100 – 93 pkt - bardzo dobry (5,0) 
92 –  86 pkt – dobry plus (4,5)
85 – 79 pkt – dobry (4,0)
78 – 70 pkt – dostateczny plus (3,5)
69–  60 pkt – dostateczny (3,0)
59 pkt i mniej – niedostateczny (2,0)

4. Studenci zdali egzamin dyplomowy jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego 
otrzymali ocenę co najmniej dostateczną.

5. Po zakończeniu całości egzaminu  Przewodniczący części teoretycznej egzaminu ogłasza 
wynik egzaminu dyplomowego informując osoby zdające o uzyskanej ocenie, obliczonej 
według zasad określonych w § 13 pkt 3 oraz informując o ocenie końcowej studiów 
wyliczonej wg zasad określonych w § 14.

6. Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie.
Kwestie sporne między studentami a Komisją Egzaminacyjną, wynikające ze stosowania 
przepisów regulaminu, rozstrzyga Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

7. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu / przerwali egzamin w 
pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami 
określonymi w Regulaminie Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa        i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 
nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan 
wyznacza drugi termin jako ostateczny.

9. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego lub 
nieprzystąpienia z przyczyn nieusprawiedliwionych w drugim terminie, dziekan wydaje 
decyzję o skreśleniu z listy studentów. 

10. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych 
odrębnymi przepisami. 

§ 14

1. Podstawą  obliczenia  oceny  ogólnej  ukończenia  studiów  II  stopnia  (magisterskich)
zgodnie  z Regulaminem studiów są:

       a – średnia arytmetyczna z całego okresu studiów
b - ocena pracy dyplomowej
c – ocena części egzaminu dyplomowego

2. Wynik oblicza się wg wzoru:

X= 1/2 a + 1/4 b + 1/4 c

3. Na dyplomie ukończenia studiów może być wpisany ostateczny wynik studiów, zgodnie



         z poniższą skalą ocen:

 do 3,24 – dostateczny (3,0)
 3,25 - 3,50 – dostateczny plus (3,5)
 3,51 – 4,25 - dobry (4,0)
 4,26 – 4,50 – dobry plus (4,5)
 4,51 – 5,0 – bardzo dobry (5,0)

3. Komisja  egzaminacyjna  może  podwyższyć  ocenę  końcowego  wyniku  studiów  o  jeden
stopień,  jeśli  student  otrzymał  z  pracy  dyplomowej  oraz egzaminu dyplomowego oceny
bardzo  dobre,  w  czasie  studiów  nie  powtarzał  semestru  oraz  w  ciągu  ostatniego  roku
studiów uzyskał zaliczenia przedmiotów i złożył egzaminy na oceny co najmniej dobre. 

4. W  przypadku  gdy  średnia  arytmetyczna  wszystkich  ocen  z  egzaminów  i  zaliczeń  nie
przekracza wartości 3.00, ostateczny wynik studiów nie może być wyższy niż dostateczny. 

5. Komisja  egzaminacyjna  ma  prawo wnioskować  do rektora  Uczelni  o  wydanie  dyplomu
z wyróżnieniem w szczególności w przypadku gdy końcowy wynik studiów jest wyższy niż
4,50. Wzór takiego dyplomu ustala sama Uczelnia.

UWAGI KOŃCOWE

§ 15

Kwestie  szczegółowe  nie  ujęte  w  niniejszym  regulaminie,  a  mogące  wyniknąć  w  czasie  jego
obowiązywania będą uregulowane odrębnymi przepisami.

§ 16

Regulamin  przeprowadzania  egzaminu  dyplomowego  może  zostać  zmieniony  decyzją  Rektora
Uczelni  lub  Dziekana Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu  Wyższej  Szkoły  Ekonomii,  Prawa  i  Nauk
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

                     
§ 17

Regulamin  zatwierdzono  na  Posiedzeniu  Rady  Wydziału  Nauk  Medycznych  Wyższej  Szkoły
Ekonomii,  Prawa  i  Nauk  Medycznych  im.  Prof.  Edwarda  Lipińskiego  w Kielcach. Regulamin
zatwierdzono w dniu 24.04.2020 r.


