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§ 1. 

Użyte w niniejszej Procedurze dyplomowania określenia oznaczają odpowiednio: 

1. uczelnia – Tarnowska Szkoła Wyższa, zwaną w skrócie TSzW, 

2. student – studenta lub studentkę studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych  

przez Tarnowską Szkołę Wyższą, 

3. komisja egzaminacyjna − komisję prowadzącą egzamin dyplomowy, 

4. specjalista – praktyk – osobę posiadającą doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią 

w zakresie danej specjalności, 

5. instytucja partnerska – placówkę, z którą TSzW podpisała porozumienie o współpracy  

w zakresie prowadzenia praktycznego przygotowania studentów do wybranego zawodu, 

6. zadanie – czynność, którą należy wykonać w celu osiągnięcia zamierzonego 

efektu/efektów. 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

§ 2 

1. Celem egzaminu dyplomowego jest weryfikacja efektów kształcenia i ocena stopnia 

opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie 

zrealizowanego programu kształcenia i sylwetki absolwenta danego kierunku studiów. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: 

a) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów weryfikujących efekty 

kształcenia założone dla danego kierunku, profilu i poziomu studiów, z przedmiotów 

zawartych w planie studiów obowiązującym rocznik, z którym student kończy studia. 

b) wykonanie przez studenta wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a w szczególności 

posiadanie wszystkich wpisów w karcie okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie  

z biblioteką oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni, 

3. Egzamin dyplomowy jest egzaminem praktyczno-teoretycznym, ocenianym zgodnie  

z przepisami określonymi w Regulaminie studiów TSzW w rozdziale pt. Skala ocen 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez dziekana. 

5. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

a) część I- egzamin praktyczny; 

b) część II- egzamin teoretyczny; 

 

§ 3 

Egzamin praktyczny: 

1. Odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana 

złożoną z co najmniej dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

praktyczne kosmetologiczne. Jednym z członków komisji może być także przedstawiciel 

pracodawców z branży kosmetycznej - praktyk kosmetolog. 

2. Odbywa się w pracowni kosmetycznej Tarnowskiej Szkoły Wyższej. 
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3. Student wraz z modelem, który wyraża pisemną zgodę na wykonanie zabiegu (wzór 

zgody stanowi załącznik nr 1) zgłasza się na egzamin praktyczny nie później niż 15 

minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

4. Podczas egzaminu praktycznego studenci w obecności komisji wykonują zadanie 

praktyczne z zakresu kosmetologii (wylosowane przez zdającego spośród zestawu 

zadań). 

5. Wykonanie zadania poprzedzone jest przedstawieniem przez studenta w formie ustnej 

planu jego wykonania.  

6. Czas wykonania zadania (zabiegu) nie powinien przekroczyć 60 minut. Uczelnia 

zapewnia studentowi sprzęt oraz niezbędne akcesoria i preparaty służące do 

wykonania zadania (zabiegu). 

7. W czasie trwania egzaminu studenta obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

Regulaminu Pracowni Kosmetologii. 

8. Komisja egzaminacyjna ocenia wykonane zadanie (zabieg) zgodnie z przyjętym 

kryterium oceny egzaminu praktycznego stanowiące załącznik nr 2 i 3 do procedury 

dyplomowania. 

9. Student, który z części praktycznej egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę 

niedostateczną, przystępuje ponownie do części praktycznej egzaminu, a następnie po 

jego zdaniu do części teoretycznej. 

10. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół egzaminu praktycznego zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

 

§ 4 

Egzamin teoretyczny: 

 

1. Odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana złożoną 

co najmniej z trzech osób tj.: wyznaczonego przez dziekana specjalista związanego ze 

studiowanym kierunkiem, członka komisji oraz przewodniczącego komisji, którym może być 

Rektor, Dziekan, Prodziekan lub inny wyznaczony przez dziekana, nauczyciel akademicki. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym ocenianym zgodnie z przepisami określonymi 

w Regulaminie studiów TSzW w rozdziale pt. Skala ocen.            

 

§ 5 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez dziekana. 

2. Egzamin dyplomowy obejmuje: 

a) Odpowiadanie na trzy pytania wylosowane przez studenta z puli pytań opracowanych 

dla danego kierunku oraz studiowanej specjalności z uwzględnieniem założonych 

efektów kształcenia (zagadnienia egzaminacyjne są zatwierdzane przez Komisję  

ds. Dydaktyki). 
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b) Pytania zapisywane są w protokole egzaminacyjnym. Pod nieobecność studenta 

komisja ustala: średnią ocen z egzaminu dyplomowego. Protokół jest podpisywany przez 

każdego członka komisji. Końcową ocenę na dyplomie Komisja ustala biorąc pod uwagę 

średnią z ocen z egzaminu dyplomowego – 0,25 oraz średnią ocen ze studiów  

- 0,75. 

c) Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z każdego z trzech pytań egzaminacyjnych. 

d) Przewodniczący komisji informuje studenta o uzyskaniu/nieuzyskaniu tytułu 

zawodowego licencjata i ocenie, która zostanie wpisana na dyplomie ukończenia 

studiów. 

§ 5 

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej: datę, 

rodzaj i formę studiów, kierunek, dane studenta, skład komisji egzaminującej studenta, pytania 

mieszczące się w  zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia, podpisy członków komisji egzaminującej studenta, oceny z 

poszczególnych pytań oraz ocenę końcową (załącznik nr 4).  

 

§ 7 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan 

na pisemny wniosek zainteresowanego wyznacza powtórny termin egzaminu.  

2. Egzamin ten nie może odbyć się później, niż sześć miesięcy od daty, w której wyznaczony 

egzamin nie doszedł do skutku lub zakończył się oceną niedostateczną.       

 

§ 8 

Dokumentację egzaminu dyplomowego licencjata przechowuje się w aktach TSzW według 

zasad określonych odrębnymi przepisami. 
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Załącznik nr 1 

do Procedury dyplomowania 

 
KARTA KLIENTA 

DANE OSOBOWE: 

Imię:…………………………………………………………………………………………...... 

Nazwisko:……………………………………………………………………………………...... 

Data urodzenia:…………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:………………………………………………………………………………… 

Wykonywany zawód (miejsce bądź warunki w jakich Pan/i na co dzień przebywa): 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA: 

Proszę o wpisanie odpowiedzi TAK lub NIE, bądź tam gdzie to konieczne odpowiednich danych. 

Czy jest Pan/i alergikiem zdiagnozowanym przez lekarza? Jeśli tak, to proszę podać na co jest Pan/i uczulony/a 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy leczył/a się Pan/i lub miał/a wykonywany jakiś zabieg chirurgiczny bądź 

operacje? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju był to zabieg oraz jak przebiegło leczenie? 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Czy w Pana/i tkankach obecne są jakieś metalowe implanty? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Czy leczy się Pani z powodu: 

• Nowotwory 

• Otyłość 

• Trądzik 

• Epilepsja 

• Rumień 

• Tarczyca 

Czy uprawi Pan/ sport? Jaki? 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Czy cierpi Pan/i na klaustrofobię lub dolegliwości typu mdłości, zasłabnięcia, omdlenia? Jeśli tak, to proszę 

wymienić dolegliwości: 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Czy miał/a Pan/i kiedykolwiek wcześniej wykonywane jakieś zabiegi w podobnym  gabinecie kosmetycznym? 

Jeżeli tak, to jakie i jakie były odczucia po wykonywanym zabiegu? 

…………………………………………………………………………………………………...………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

W jaki sposób dba Pan/i o swoją skórę w domu? 
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…………………………………………………………………………………………………...…………………..

.………………………………………………………………………………............................................................ 

Z jakim problemem ma Pan/i do czynienia w pielęgnacji twarzy bądź ciała? 

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………. 

DIAGNOSTYKA SKÓRY: 

• Cera normalna…………………………. 

• Cera sucha……………………………… 

• Cera tłusta……………………………… 

• Cera mieszana………………………….. 

DODATKOWO: 

• Cera trądzikowa………………………… 

• Cera wrażliwa…………………………… 

• Cera naczyniowa………………………… 

• Cera dojrzała…………………………….. 

Typ otyłości (stopień cellulitu) – w wybranych zabiegach – 

………………………………………………………………………………………………...……………………..

………………………………………………………………………………............................................................. 

DANE DOTYCZĄCE ZABIEGU: 

Data………………….20…….rok 

Wykonywany zabieg 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Odczucia klienta po wykonywanym zabiegu 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

Uwagi: ...……………………………………………………………………………………………………………. 

Zalecenia do pielęgnacji domowej 

……………………………………………………………………...………………………………………………..

.………………………………………………...…………………………………………………………………….

…………………………………………………………….........................................................................................  

Wyrażam zgodę na zabieg. 

Wszystkie ważne i niezbędne informacje dotyczących mojego stanu zdrowia przekazałam/em 

Zostałam/em poinformowana o przebiegu zabiegu, możliwych reakcjach w trakcie i po zabiegu oraz                                   

o zaleceniach po zabiegu. 

 

……………………………………………..                                          ……………………………………….. 

Data i podpis Osoby wykonywującej zabieg                                                           Data i podpis Klienta  
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Załącznik  nr 2 

do Procedury dyplomowania 

 

 

 

 

/pieczątka Uczelni/ 

 

Sprawdzian kompetencji zawodowych 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY 
 

z przygotowania zawodowego przeprowadzony  w dniu ……………. 

 

Imię i nazwisko Studenta/Studentki – …………………….. 

 

Imię i nazwisko wylosowanego Modela…………………………………………………… 

 

ZADANIE NR............................ 

STRUKTURA ZADANIA PRAKTYCZNEGO  

 

Polecenie dla zdającego: 

wykonaj zadanie egzaminacyjne zgodnie z wylosowanym rodzajem zabiegu: 

- skompletuj niezbędny sprzęt, 

- przygotuj klienta, 

- wykonaj zabieg, 

- zakończ zadanie, 

- przekaż informacje o wykonanym zabiegu (zastosowanych procedurach, technikach, 

środkach) zaleceniach, dokonaj samooceny. 
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Załącznik  nr 3 

do Procedury dyplomowania 

 

 

 

/pieczątka Uczelni/ 

INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (A) 

 
Pani ………………… 

 

Nr albumu …………………… 

 

Studentka Tarnowskiej Szkoły Wyższej Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie 

w dniu ………………………… przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

 

Przewodniczący:  …………………………….. 

Członkowie:  …………………………… 

                             

zdawała egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego na kierunku kosmetologia 

 

uzyskując ogólną liczbę punktów wg kryteriów oceny egzaminu praktycznego: ………..  

 

co stanowi ocenę:……………………………………………………………..……… 

 

 

 

Przewodniczący 

 Komisji Egzaminu Praktycznego                                 Członkowie  

........................................................                          ................................................................ 

                                                                                  ………………………………………… 
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c.d. Załącznik nr 3 

Pieczęć  Uczelni 

 

 

KRYTERIA OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

(głównie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych)  

 

 

Imię i nazwisko Studenta: ……………………….. 

Nr Albumu: ………………………………… 

 

 

L.p. Kryterium oceny 

Ilość punktów 

zakres 
otrzymane 

punkty 

1. 

Poziom wykonania zabiegu w odniesieniu do wzorca: 

- skompletowanie sprzętu 

- przygotowanie klienta do zabiegu 

- technika wykonania zabiegu 

- postępowanie ze sprzętem po wykonaniu zabiegu 

35 pkt 

4 pkt 

6 pkt 

22 pkt 

3 pkt 

 

 

 

 

 

2. 
Bezpieczeństwo klienta oraz własne, w tym przestrzeganie zasad 

higieny, stosowanie środków ochrony osobistej, 
6 pkt 

 

 

3. Umiejętności komunikowania interpersonalnego 3 pkt  

4. Wiedza w zakresie wykonywanego zabiegu 12 pkt  

5. 
Ocena (ewaluacja) wykonanych działań, w tym samoocena 

wykonywanych czynności 
4 pkt  

RAZEM: 60 pkt  

 

    0 - 35 pkt. - niedostateczny (2,0) 

36 - 40 pkt. - dostateczny (3,0) 

41 - 45 pkt. - dostateczny  plus (3,5) 

46 - 50 pkt. - dobry (4,0) 

51 - 55 pkt. - dobry plus (4,5)  

56 - 60 pkt. - bardzo dobry (5,0) 

 

 

                                                                              Członkowie Komisji Egzaminacyjnej 
                                                                                                  (czytelne podpisy) 

                                                                 

                                                                       ………………………………………………….. 

 

                                                                       ………………………………………………….. 

 

                                                                       ………………………………………………….. 
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   Załącznik nr 4 

 do Procedury dyplomowania (studia I stopnia) 

 

 

(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

z dnia ……….. r. 

 

PAN/I 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Kierunek studiów: 

Nr albumu:  

Forma studiów:  

Rodzaj studiów: licencjackie. 

Rok immatrykulacji:  

 

przystąpił/a do egzaminu dyplomowego przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

 
Przewodniczący:  

Specjalista związany ze studiowanym kierunkiem:  

Członek komisji: 

 

Komisja egzaminacyjna uznała, że student/ka zdał/a/ nie zdał/a1 egzamin/u 

dyplomowy/ego. Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń 

uzyskanych w toku studiów: …………, oraz średnią arytmetyczną ocen z egzaminu 

teoretycznego z odpowiedzi na trzy pytania: ..………………  

Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna postanowiła nadać Pani/u tytuł zawodowy 

licencjata z wynikiem końcowym na dyplomie: ……..… na podstawie średniej (ostateczny 

wynik studiów) ……...…. 

 

Podpisy członków Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej: 

 

Przewodniczący:      …………………………………….. 

Specjalista związany ze studiowanym kierunkiem:  …………………………………….. 

Członek komisji:      …………………………………….. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 

Pytania egzaminacyjne Ocena odpowiedzi 

  

  

  


