
Załącznik do uchwały nr 5/21/22 

Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu 

z dnia 21 września 2021 r. 

 

Regulamin przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego na kierunku 

Kosmetologia - studia I stopnia w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody  

i Edukacji w Poznaniu 

 

1. Egzaminy o charakterze teoretycznym i praktycznym stanowią elementy Egzaminu 

Dyplomowego na zakończenie III roku studiów I stopnia. 

2. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu teoretycznego jest zaliczenie wszystkich 

przedmiotów przewidzianych w planie studiów i uzyskanie pozytywnych ocen. 

3. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu praktycznego jest otrzymanie pozytywnej oceny  

z egzaminu teoretycznego.  

4. Egzamin teoretyczny obejmuje wiedzę nabytą w ramach realizacji przedmiotów 

podstawowych i kierunkowych (zgodnie z proporcjonalnym udziałem procentowym), do 

których student otrzymuje zagadnienia do samodzielnego przygotowania się najpóźniej do  

31 stycznia w każdym roku akademickim.  

5. Egzamin teoretyczny jest w formie testu przeprowadzanego elektronicznie i ustalany jest na 

minimum tydzień przed egzaminem praktycznym. Egzamin teoretyczny odbywa się na terenie 

Uczelni. Wyniki egzaminu teoretycznego podawane są do wiadomości Studentów najpóźniej 

do trzech dni roboczych. 

6. Egzamin teoretyczny przeprowadzony jest przed Komisją Egzaminacyjną składającą się  

z następujących osób:  

                         - Przewodniczący  

                         - Dwóch członków Komisji będących nauczycielami  

7. Celem egzaminu praktycznego jest ocena łączenia wiedzy teoretycznej i umiejętności 

praktycznych nabytych w ramach przedmiotów „Kosmetologia pielęgnacyjna” 

i Kosmetologia upiększająca”, tj. I II i III semestr studiów. 

8. Egzamin praktyczny przeprowadzony jest przed Komisją Egzaminacyjną składającą się  

z następujących osób: 

- Przewodniczący  

- Egzaminator 



            - Instruktor zawodu przygotowujący Studenta do egzaminu. 

9. Student wchodzi na Egzamin praktyczny w odzieży ochronnej ze swoimi akcesoriami 

kosmetycznymi. 

10. Student losuje wybrane zagadnienie egzaminacyjne. Egzamin praktyczny obejmuje 

kluczowe zagadnienia zawarte w programie „Kosmetologii Pielęgnacyjnej” i „Kosmetologii 

Upiększającej”. 

11. Stanowiska pracy wyposażone są w aparaturę kosmetyczną. Kosmetyki wyeksponowane 

są na osobnym stole. Student po odczytaniu wylosowanego zagadnienia wybiera niezbędne 

do wykonania zabiegu preparaty kosmetyczne i uzasadnia wybór.  

12. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu 10-osobowej grupy studentów:  

120 min. W pierwszej części studenci wykonują zadanie praktyczne na modelach. Następnie 

każdy student zdaje egzamin ustny z zakresu treści programowych w/w przedmiotów. 

13. Pytania zadane Studentowi w trakcie Egzaminu praktycznego i oceny Komisja wpisuje do 

protokołu egzaminacyjnego. Ostateczna ocena z Egzaminu praktycznego jest średnią 

arytmetyczną ocen z dwóch pytań i prezentacji umiejętności praktycznych. Protokół 

podpisany jest przez cały skład Komisji egzaminacyjnej. Wyniki z egzaminu praktycznego 

odczytane są na zakończenie egzaminu. 

14. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Student ma prawo do podejścia do 

Egzaminu teoretycznego i praktycznego w drugim terminie wskazanym przez Dziekana.  

15. W przypadku niezdania zarówno Egzaminu teoretycznego jak i praktycznego Student ma 

prawo do jednego egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

16. W przypadku niezdania egzaminu poprawkowego Dziekan może wydać decyzje  

o skreśleniu z listy studentów lub w uzasadnionych przypadkach może wydać zgodę na 

egzamin komisyjny. 

17. Ostateczna ocena z Egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen z Egzaminu 

teoretycznego i praktycznego. 

18. Dokumentacja egzaminu teoretycznego i praktycznego przechowana jest w aktach 

Uczelni wg. zasad określonych odrębnymi przepisami. 

 


