
 

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

- część teoretyczna i praktyczna 

Instytut Zdrowia Kierunek kosmetologia 

Studia pierwszego stopnia 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 

od roku akademickiego 2021/2022 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.J. Dz.U. z 2021 

poz. 478 poz. zm.). 

2. Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu.  

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia kończą się egzaminem dyplomowym. 

2. Celem egzaminu jest potwierdzenie opanowania przez studenta efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w całym toku studiów na kierunku 

kosmetologia. 

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest: 

• uzyskanie co najmniej dostatecznych ocen końcowych ze wszystkich 

przedmiotów/modułów objętych planem studiów 

• zaliczenie wymaganych praktyk zawodowych zgodnie z planem studiów. 

4. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

a) teoretycznego egzamin dyplomowego; 

b) praktycznego egzaminu dyplomowego; 

5. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminach ustalonych przez Dyrektora Instytutu Zdrowia.  

6. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dyrektora 

Instytutu Zdrowia w składzie: 

a) Przewodniczący - nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 

/lub koordynator kierunku kosmetologia 

b) Egzaminatorzy części teoretycznej - w liczbie co najmniej dwóch nauczycieli akademickich  

c) Egzaminatorzy części praktycznej - co najmniej dwóch członków posiadających kierunkowe 

wykształcenie (magister kosmetologii). 

7. Do obowiązków członków Komisji Egzaminacyjnej należy: 

- przygotowanie zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu, 

- przygotowanie sal na potrzeby egzaminu teoretycznego, 

- przygotowanie laboratorium kosmetologii na potrzeby egzaminu praktycznego, 

- współuczestnictwo w ocenie wykonania zadań egzaminacyjnych oraz poziomu wiedzy i 

umiejętności praktycznych zdającego zgodnie z ustalonymi kryteriami oceniania, 

- udokumentowanie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

8. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zatwierdza zadania egzaminacyjne, odpowiada za 

prawidłowy przebieg egzaminu, rozstrzyga kwestie sporne, ogłasza wyniki egzaminu i 

przekazuje dokumentację z egzaminu do Dyrektora Instytutu Zdrowia. 

9. Student, który otrzyma pozytywną ocenę z teoretycznego egzaminu dyplomowego może 

przystąpić do  praktycznego egzaminu dyplomowego.  

10. Egzamin dyplomowy przeprowadza się po zakończeniu zajęć w ostatnim semestrze studiów, a 

egzamin poprawkowy zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów. 

 

III. Organizacja i przebieg części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego 

1. Celem teoretycznego egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia osiągnięcia założonych 

efektów uczenia się na kierunku kosmetologia studiów pierwszego stopnia. 

2. Dział Nauczania w porozumieniu z Sekretariatem Instytutu Zdrowia ustala listy osób 

przystępujących do egzaminu dyplomowego. 

3. Egzamin teoretyczny składa się ze 100 zamkniętych pytań testowych zawierających 



 

20% pytań z zakresu kształcenia podstawowego oraz 80% pytań z zakresu kształcenia 

kierunkowego. 

4. Na początku VI semestru studentom udostępniony jest wykaz zagadnień związanych z 

powyższą tematyką. 

5. Czas trwania części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala się na 90 minut. 

6. Egzamin odbywa się w wyznaczonych salach PPUZ w Nowym Targu. 

7. Student zgłasza się na teoretyczny egzamin dyplomowy wraz z dowodem tożsamości. Brak 

dowodu tożsamości lub spóźnienie uniemożliwia przystąpienie do części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego. 

8. Część teoretyczną egzaminu dyplomowego rozpoczyna się od sprawdzenia obecności 

studentów przystępujących do egzaminu i złożenie przez studenta podpisu. 

9. W czasie części teoretycznej zawodowego egzaminu dyplomowego niedopuszczalne jest 

korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali w czasie 

trwania egzaminu. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania przez zdającego z materiałów 

wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z innymi studentami, czy 

wykorzystywania urządzeń do komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i 

innych środków łączności, student kończy pisanie części teoretycznej egzaminu dyplomowego 

z oceną niedostateczną. 

11. Do ponownego (termin poprawkowy) egzaminu dyplomowego student może przystąpić w 

drugim wyznaczonym terminie. 

12. Część teoretyczną egzaminu dyplomowego uznaje się za zdaną, jeżeli w wyniku postępowania 

egzaminacyjnego student uzyska ocenę co najmniej dostateczną. 

13. Ustala się następującą punktację za odpowiedzi: 

a) jeden punkt (1 pkt.) – poprawna odpowiedź, 

b) zero punktów (0 pkt.) – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi. 

14.  Na kartach odpowiedzi dopuszczalne jest naniesienie przez studenta poprawek, podpisanych 

swoim nazwiskiem. 

15. Z przebiegu części teoretycznej egzaminu dyplomowego Komisja sporządza protokół 

indywidualny (załącznik nr 1) oraz zbiorczy protokół Części Teoretycznej Egzaminu 

Dyplomowego (załącznik nr 2). 

16. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza wyniki części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego po podpisaniu protokołu i nie później niż 7 dni od jego zakończenia.  

17. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej student ma prawo do przystąpienia do drugiego 

terminu egzaminu teoretycznego. Termin jest wyznaczany przez Dyrektora Instytutu Zdrowia. 

18. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie dyplomowym części teoretycznej skutkuje 

wpisaniem do protokołu oceny niedostatecznej w pierwszym terminie. 

19. Od oceny ustalonej zgodnie z niniejszym regulaminem i kryteriami oceny egzaminu nie 

przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między studentami a komisją egzaminacyjną, 

wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu rozstrzyga 

ostatecznie, podczas trwania egzaminu, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, po 

wysłuchaniu stron. 

 

IV. Organizacja części praktycznej egzaminu dyplomowego 

1. Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia osiągnięcia założonych  

efektów uczenia się  (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) nabytych w toku 

studiów licencjackich na kierunku Kosmetologia. 

2. Dział Nauczania w porozumieniu z Sekretariatem Instytutu Zdrowia ustala listy osób 

przystępujących do egzaminu dyplomowego. 

3. Warunkiem dopuszczenia studenta do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest 

uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej. 



 

4. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na wykonaniu przez studenta wylosowanego 

przez niego zadania egzaminacyjnego (zabiegu), które wymaga od zdających praktycznego 

zastosowania zdobytych w trakcie studiów umiejętności zawodowych oraz wybraniu i 

uzasadnieniu stosownego postępowania. 

5. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem przygotowania w zakresie umiejętności praktycznych 

wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz uzasadnienia doboru preparatów kosmetycznych. 

6. Egzamin praktyczny odbywa się w Laboratorium kosmetologii  mieszącym się w budynku 

Gorce, w którym studenci odbywali zajęcia praktyczne, na odpowiednio wyposażonych 

stanowiskach. 

7. W Laboratorium kosmetologii do egzaminu mogą przystąpić równocześnie 4 osoby.  

8. Uczelnia zapewnienia studentowi aparaturę oraz preparaty kosmetyczne do przeprowadzania 

zabiegu kosmetycznego w części praktycznej egzaminu dyplomowego. 

9. Student powinien zapoznać się z regulaminem oraz kryteriami oceniania przed rozpoczęciem 

egzaminu. 

10. Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna zwana dalej 

„Komisją” w składzie: 

a) Przewodniczący - nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 

/lub koordynator kierunku kosmetologia 

b) Dwóch Egzaminatorów - osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe (magister 

kosmetologii). 

11. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej sporządza protokoły z przebiegu egzaminu, 

zatwierdza zadania egzaminacyjne, odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu, rozstrzyga 

kwestie sporne, ogłasza wyniki egzaminu i przekazuje dokumentację z egzaminu Dyrektorowi 

Instytutu Zdrowia. 

12. Stanowiska egzaminacyjne, sprzęt, aparaturę i materiały przygotowują członkowie Komisji. 

13. Z części praktycznej egzaminu student może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

14. Komisja w trakcie trwania części praktycznej egzaminu dyplomowego ocenia wykonany zabieg 

oraz sposób przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego według określonych kryteriów i 

wypełnia kartę oceny części praktycznej egzaminu dyplomowego, na podstawie której 

wykazuje popełnione błędy i inne aspekty wpływające na wysokość oceny. Ustala się 

szczegółową punktację do oceny czynności wykonywanych w trakcie trwania części 

praktycznej egzaminu dyplomowego (załącznik nr 3). 

15. Egzamin dyplomowy praktyczny uważa się za zdany, jeżeli student uzyskuje minimum ocenę 

dostateczny.  

 

 

V. Przebieg praktycznego egzaminu dyplomowego 

1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego rozpoczyna się wylosowaniem przez Studenta 

zadania praktycznego oraz numeru stanowiska w laboratorium kosmetologii PPUZ. Losowanie 

odbywa się w obecności Komisji. 

2. Członkowie Komisji egzaminacyjnej sprawdzają (według listy zdających) tożsamość zdających 

(dokument ze zdjęciem), odnotowują na liście ich obecność, a student potwierdza 

własnoręcznym podpisem.  

3. Student na część praktyczną egzaminu dyplomowego zgłasza się wraz ze swoim modelem (np. 

inny student). 

4. Osoby, na których zostaną wykonane zadania praktyczne nie mogą być studentami III roku 

kierunku Kosmetologia, aktualnie przystępującymi do egzaminu dyplomowego. Osoby będące 

modelami muszą własnoręcznie podpisać świadomą zgodę na przeprowadzenie na nich części 

praktycznej egzaminu dyplomowego (załącznik nr 4). 

5. Osoba będąca modelem nie może być osobą niepełnoletnią oraz posiadać więcej niż 70 lat. 

6. W czasie egzaminu praktycznego studenta obowiązuje ubiór zgodny z wymogami Uczelni 

(regulamin Laboratorium Kosmetologii PPUZ) oraz przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ. 

7. Komisja Egzaminacyjna zapoznaje Studenta zdającego część praktyczną egzaminu 

dyplomowego z zadaniami egzaminacyjnymi. 



 

8. Czas na wykonanie wylosowanego zadania egzaminacyjnego w części praktycznej wynosi nie 

więcej niż 90 minut. 

9. Wykonanie zabiegu poprzedzone jest przedstawieniem przez studenta, w formie pisemnej, 

planu wykonania zabiegu. 

10. Po zapoznaniu się z zadaniami zdający przystępuje do opisania, zgodnie z zasadami BHP, 

wykonania wylosowanych zadań. 

11. W czasie części praktycznej egzaminu dyplomowego niedopuszczalne jest korzystanie z 

pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali w czasie trwania 

egzaminu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania przez zdającego z materiałów 

wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania się z innymi studentami, czy 

wykorzystywania urządzeń do komunikacji elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i 

innych środków łączności student kończy wykonywanie zadań z części praktycznej 

zawodowego egzaminu dyplomowego z oceną niedostateczną. Do ponownego terminu części 

praktycznej zawodowego egzaminu dyplomowego student może przystąpić w poprawkowym 

terminie. 

12. W przypadku zaistnienia konieczności wyjścia studenta poza pracownię musi towarzyszyć mu 

członek Komisji. 

13. Jeżeli Student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta jest to równoznaczne 

z niezaliczeniem części praktycznej egzaminu dyplomowego. 

14. W przypadku gdy student niesamodzielnie realizuje zadanie egzaminacyjne lub zakłóca 

prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 

Przewodniczący przerywa część praktyczną egzaminu dyplomowego tego zdającego z 

wynikiem oceny niedostatecznej. 

20. Bezpośrednio po zakończeniu praktycznego egzaminu dyplomowego Egzaminator Komisji 

informuje studenta o wyniku egzaminu. 

21. Z przebiegu praktycznego egzaminu dyplomowego sporządza się Kartę Egzaminacyjną Części 

Praktycznej Egzaminu Dyplomowego studenta (załącznik nr 5). W oparciu o karty 

egzaminacyjne Komisja sporządza Protokół Zbiorczy Części Praktycznej Egzaminu 

Dyplomowego (załącznik nr 6), który po podpisaniu przez Członków Komisji zostaje 

przekazany wraz z wszystkim dokumentami do Przewodniczącego Komisji, następnie 

dokumentacja zostaje przekazana do Dyrektora Instytutu Zdrowia. 

22. Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni, według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

23. Student, który z przyczyn losowych usprawiedliwionych (potwierdzone stosownym  

zaświadczeniem) nie przystąpił do egzaminu dyplomowego cześć praktyczna, może przystąpić 

do egzaminu w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Instytutu Zdrowia zgodnie z 

obowiązującym zasadami określonym w Regulaminie studiów PPUZ W Nowym Targu.  

24. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie dyplomowym części praktycznej skutkuje 

wpisaniem do protokołu oceny niedostatecznej w pierwszym terminie. 

25. Od oceny ustalonej zgodnie z niniejszym regulaminem i kryteriami oceny egzaminu nie 

przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między studentami a komisją egzaminacyjną, 

wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu rozstrzyga 

ostatecznie, podczas trwania egzaminu, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, po 

wysłuchaniu stron. 

 

 

 

 

     Niniejszy regulamin zatwierdzam dnia:……………………. 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć i podpis Dyrektora Instytutu Zdrowia)



 

 


