
Załącznik do uchwały nr 4/21/22 

Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 21 września 2021 r. 

 

Regulamin przeprowadzenia egzaminów specjalnościowych na kierunku Kosmetologia  

- studia I stopnia - obowiązujący w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody  

i Edukacji w Poznaniu 

 

1. Egzamin specjalnościowy przeprowadzany jest po zakończeniu 3-semestralnego cyklu 

uczenia się przedmiotów w ramach obranej specjalności. 

2. Powołane zostały trzy specjalności: Podologia, Kosmetologia Praktyczna z elementami 

metodyki kształcenia zawodowego, Wizaż i stylizacja. Celem egzaminu specjalnościowego 

jest ocena kompetencji zawodowych w ramach obranej specjalności w zakresie określonym 

charakterystyką Absolwenta na kierunku Kosmetologia na studiach I stopnia. 

3. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu specjalnościowego jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów przewidzianych w planie studiów w VI semestrze i uzyskanie pozytywnych 

ocen. 

4. Egzamin specjalnościowy przeprowadzony jest przed Komisją Egzaminacyjną skałdajaca 

się z następujących osób; 

a. Przewodniczący: Dziekan lub Prodziekan 

b. Egzaminator 

c. Członek komisji: Instruktor zawodu przygotowujący Studenta do egzaminu. 

5. Student wchodzi na Egzamin w odzieży ochronnej. Wyjątkiem jest Egzamin 

specjalnościowy z Wizażu i stylizacji, gdzie obowiązuje Dress Code Wizażysty. 

6. Student losuje wybrane zagadnienie problemowe składające się z dwóch elementów  

w części teoretycznej i jedno zagadnienie problemowe w części praktycznej. Otrzymuje 

długopis i kartę pracy. Czas na przygotowanie się do części teoretycznej: 10 min. oraz czas na 

odpowiedź ustną 10 min. Po zakończonej odpowiedzi Student przystępuje do części 

praktycznej. W tej części Student przygotowuje stanowisko pracy, wykonuje wylosowany 

zabieg na modelu i porządkuje stanowisko. Część praktyczną obserwuje Komisja i ustala 

ocenę. 



7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Student ma prawo do II podejścia egzaminu 

specjalizacyjnego. Dziekan powołuje komisję egzaminacyjną. 

8. W przypadku niezdania egzaminu specjalizacyjnego Student ma prawo do dwukrotnego 

egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

9. Zakres zagadnień egzaminacyjnych i wyniki ocen Komisja wpisuje do protokołu 

egzaminacyjnego. Ostateczna ocena z egzaminu specjalizacyjnego jest średnią arytmetyczną 

ocen z dwóch pytań teoretycznych i prezentacji umiejętności praktycznych. Protokół 

podpisany jest przez cały skład Komisji egzaminacyjnej.  

10. Dokumentacja egzaminu specjalnościowego przechowana jest w aktach Uczelni wg zasad 

określonych odrębnymi przepisami. 

11. Ocena z egzaminu specjalnościowego wchodzi w skład ostatecznego wyniku studenta,  

o którym mowa w § 60 ust. 4 pkt 2 Regulaminu studiów WSZUiE w Poznaniu. 


