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Rozdział I TERMINOLOGIA 

 

§ 1. 

 

Użyte w niniejszej Procedurze dyplomowania określenia oznaczają odpowiednio:  

 

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

2. student- studenta lub studentkę studiów drugiego 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, 

7. praca dyplomowa- własne innowacyjne rozwiązanie aktualnego problemu, integrujące 

wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym oraz integrujące studenta  

z Interesariuszami/podmiotami współpracującymi. 

 

Rozdział II PRACA DYPLOMOWA 

§ 2. 

1. Praca dyplomowa jest pisemną rozprawą, wykonywaną samodzielnie1 przez 

studenta, pod kierunkiem promotora na temat związany ze specjalnością i kierunkiem 

kształcenia, która podlega recenzji i stanowi przedmiot dyskusji w trakcie egzaminu 

dyplomowego. Za zgodą dziekana (na pisemny wniosek studentów) może być pracą 

zespołową napisaną z wyraźnym wskazaniem udziału każdego ze współautorów.  

2. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana, na wniosek studenta, praca może być 

napisana w języku obcym. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student 

załącza obszerne streszczenie w języku polskim. Obrona takiej pracy odbywa się w języku 

polskim lub obcym. 

3. Praca dyplomowa może mieć charakter: 

a) poglądowy; 

b) kazuistyczny (studium przypadku); 

c) badawczy; 

d) inną formę przyjętą przez Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia pozytywnie 

zaopiniowaną przez Senat Uczelni. 

 

1 Samodzielność przygotowania pracy magisterskiej podlega weryfikacji zgodnie z zarządzeniem rektora TSzW 

oraz przez zastosowanie programu antyplagiatowego, 
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4. Student przygotowuje pracę dyplomową pod opieką nauczyciela akademickiego 

zwanego dalej promotorem. 

5. Studentowi przysługuje prawo wyboru promotora spośród nauczycieli akademickich 

posiadających minimum stopień naukowy doktora, wskazanego przez dziekana wydziału (w 

drodze zarządzenia).  

6. Promotorów prac dyplomowych wyznacza dziekan. 

7. Studenci dokonują wyboru promotora w ramach studiowanej specjalności wpisując 

się na listę seminaryjną dostępną w dziekanacie uczelni. 

8. Do jednego promotora może zapisać się nie więcej niż 152 osób.  

9. Każdy student zobowiązany jest wpisać się na listę osobiście, bądź telefonicznie. 

10. Student może wpisać się tylko do jednej grupy seminaryjnej u jednego promotora.  

W przypadku zmiany promotora przez studenta, bądź grupy seminaryjnej, wpisu na listę do 

nowej grupy może dokonać dopiero po uprzednim wykreśleniu z poprzedniej listy 

seminaryjnej za zgodą dziekana, poprzedzoną zgodą promotorów (prowadzącego  

i przejmującego). 

11. Jeżeli student nie dokona zapisu w wyznaczonym terminie zostaje przydzielony przez 

dziekana do danego promotora gdzie są wolne miejsca na liście. 

§ 3.  

1. Ustalenie tematów prac magisterskich promotora ze studentami następuje w ramach 

realizacji seminarium dyplomowego (w trakcie I semestru jego trwania). Wśród 

proponowanych tematów prac dyplomowych należy uwzględnić  problematykę  zgłoszoną do 

opracowania przez współpracujące z Uczelnią instytucje/podmioty, które przekazuje 

promotorom dziekan. Osobą odpowiedzialną za uwzględnienie owej tematyki w pracach 

dyplomowych jest dziekan wydziału. 

2. Wykaz ustalonych (w I semestrze seminarium dyplomowego) tematów prac  

magisterskich sporządza promotor i przekazuje do dziekanatu uczelni w terminie nie później 

niż do zakończenia pierwszego semestru seminarium dyplomowego.  

3. Tematy prac magisterskich wykazane przez poszczególnych promotorów zostają 

przedłożone do zaopiniowania  Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. 

4. Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia opiniując przedłożone tematy prac 

magisterskich bierze pod uwagę przede wszystkim ich aktualność, zgodność z kierunkiem 

studiów i specjalnością wybraną przez studenta piszącego pracę oraz generowane efekty 

kształcenia. 

5. Tematy zaopiniowane przez Komisję pozytywnie zostają przedstawione dziekanowi 

do zatwierdzenia, natomiast tematy zaopiniowane negatywnie są kierowane do promotora 

celem dokonania ich korekty i wymagają ponownego opiniowania przez Komisję ds. 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia. 

6. Każda zmiana tematu pracy magisterskiej, po zatwierdzeniu przez dziekana,  

wymaga pisemnego zgłoszenia dziekanowi tego faktu (wraz z uzasadnieniem) przez 

studenta z adnotacją promotora o zgodzie na ową zmianę i nadania ponownej procedury 

celem zatwierdzenia zmienionego tematu pracy. Po zatwierdzeniu nowego tematu pracy 

magisterskiej dziekan wraz z promotorem dokonuje niezwłocznie korekty w wykazie prac 

przedłożonym dziekanowi przez promotora. 

 

2 Jeśli prace przygotowywane są zespołowo wówczas grupa seminaryjna jednego promotora może liczyć ponad 

15 osób 
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7. Studenci w oparciu o zatwierdzone tematy prac dyplomowych kompletują 

piśmiennictwo naukowe oraz inne materiał, opracowują plan pracy, który następnie podlega 

zatwierdzeniu przez promotora najpóźniej do końca I semestru seminarium dyplomowego. 

8. Kompletną wersję pracy magisterskiej dyplomanci przedstawiają promotorowi  

w terminie wyznaczonym przez promotora. 

9. Promotor dokonuje oceny samodzielności napisania pracy magisterskiej za pomocą 

programu antyplagiatowego (praca może być weryfikowana w programie trzykrotnie). 

Ostateczny raport z badania pracy zostaje podpisany przez promotora i dołączony do teczki 

osobowej studenta. 

10. Po ostatecznej akceptacji przez promotora, praca magisterska wraz z wymaganymi 

dokumentami powinna być złożona do dziekanatu uczelni, co najmniej na dwa tygodnie 

przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. 

11. W dziekanacie należy złożyć dwa egzemplarze pracy magisterskiej (pisanej 

jednostronnie) oraz jeden egzemplarz archiwalny (pisany według wymogów), a także jeden 

egzemplarz pracy na nośniku elektronicznym (zgodny z wersją papierową składanej pracy) 

ponad to komplet dokumentów związanych z weryfikacją samodzielności przygotowania 

pracy dyplomowej. 

12. O przekazaniu pracy dyplomowej do oceny decyduje dziekan, zwracając się  

z wnioskiem (wzór stanowi załącznik nr 1) do promotora i recenzenta  

13. Praca dyplomowa podlega ocenie przez promotora i recenzenta, zgodnie  

z obowiązującym formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury dyplomowania, 

którą przedkładają dziekanowi (promotor i recenzent) na trzy dni przed egzaminem 

dyplomowym. 

§ 4. 

Wymogi merytoryczne – praca dyplomowa powinna spełniać następujące wymagania: 

1. w zakresie efektów uczenia się- weryfikować je poprzez opanowanie podstaw 

warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności formułowania problemu, hipotez 

 i założeń badawczych, 

2. wskazywać na znajomość podstawowej literatury przedmiotu, umiejętności jej doboru 

i wykorzystania, a zwłaszcza analitycznego i syntetycznego jej interpretowania oraz 

powoływania się na źródła, 

3. wskazywać na umiejętność dostrzegania (w przyszłym środowisku pracy) aktualnych 

problemów i podejmowania prób ich rozwiązania w oparciu o zgromadzony materiał 

empiryczny, 

4. zawierać diagnozowanie i ocenę problemu, 

5. potwierdzać umiejętność wyciągania właściwych wniosków i stawiania postulatów, 

6. potwierdzać umiejętne posługiwanie się jasnym i precyzyjnym językiem, 

7. zawierać w wykazie literatury minimum 25 pozycji bibliograficznych, w tym źródeł 

drukowanych (zalecane jest wykorzystanie literatury w językach obcych), przy czym tylko 5% 

całości mogą stanowić podręczniki i 1% źródła internetowe, z wyłączeniem plików 

graficznych.  

§ 5. 

Wymogi redakcyjne: 

1. objętość pracy magisterskiej powinna wynosić od 60 do 80 stron. 

2. układ pracy: 
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a) karta tytułowa zgodna ze wzorem określonym w z załączniku nr 3 

b) oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy , 

c) spis treści (według schematu ustalonego przez promotora), 

d) wstęp mający obejmować ogólny zarys tła badanego problemu, przesłanki 

wyboru tematu pracy, ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów 

oraz podstawy źródłowe, 

e) tekst główny, prezentujący treść z uwzględnieniem podziału na rozdziały  

i podrozdziały, w tym cel i merytoryczny zakres pracy oraz zadania badawcze 

 i metodykę prowadzonych badań, 

f) zakończenie, zawierające syntezę wniosków opartą na udowodnionych 

przesłankach oraz podsumowanie wyników podjętych badań. Zakończenie 

(podsumowanie) winno obejmować od 1-3 stron tekstu i zawierać własną ocenę 

podjętego w pracy problemu, 

g) wykaz wykorzystanych w pracy źródeł i literatury, zgodny z wymogami opisu 

bibliograficznego, przedstawiony w alfabetycznej kolejności nazwisk autorów 

(dotyczy to również źródeł internetowych), 

h) ewentualnie inne wykazy, ds. aktów prawnych, rysunków, tablic, załączników. 

§ 6. 

1. Zalecenia edytorskie: wydruk pracy dyplomowej powinien spełniać następujące 

wymagania: 

a) format arkusza papieru: A 4, 

b) czcionka: Times New Roman, 

c) wielkość czcionki podstawowej: od 12 do 14 pkt, 

d) odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

e) marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 3,5 cm, prawy ok. 1,5 cm, 

f) stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów), 

g) uwzględnienie akapitów, 

h) przestrzeganie obowiązku numeracji ciągłej (paginacji) w całej pracy, 

i) wykonanie: wytłuszczoną czcionką Times New Roman 12 pkt. tytułów prezentacji 

tabelaryczno– graficznych, 

j) umieszczenie pod prezentacjami tabelaryczno –graficznymi przypisów źródłowych 

czcionką Times New Roman 10 pkt, 

k) dokonanie starannej korekty błędów językowych i maszynowych w tekście pracy;\ 

 

2. Przypisy 

a) winny być sporządzone zgodnie z zasadami naukowymi,  

b) powinny być umieszczone u dołu strony i kolejno ponumerowane. Numeracja 

odnosi się do całego rozdziału, 

c) każdy przypis winien zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autora/ów 

cytowanej książki, jej tytuł, miejsce i rok wydania oraz (tylko) numer strony (stron), z 

której pochodzi cytat (ds. A. Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, 

Warszawa 2008,  s. 20). Po nazwisku autora przecinek, po tytule kursywą przecinek 

lub kropka, miejsce wydania przecinek, skrót słowa strona – s. z kropką, nr strony i na 

końcu kropka, 

d) w przypadku cytatu pochodzącego z artykułu z czasopisma – przypis powinien 

zawierać, oprócz pierwszej litery imienia i nazwiska autora artykułu, jego tytuł, nazwę 
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czasopisma, rok i numer wydania. Ds. I. Adamska, Społeczne skutki Internetu, [w:] 

„Edukacja Medialna”, r. 2010, nr 7, s. 3,w przypadku cytowania aktów prawnych  

przypis  powinien zawierać pełną  ich nazwę, 

e) w przypadku cytowania źródeł i opracowań internetowych podajemy imię  

i nazwisko autora, tytuł, adres internetowy oraz pełną datę korzystania z tego źródła 

(ds. 15 XII 2010). 

f) zamieszczony w tekście pracy cytat winien być oznaczony właściwym znakiem 

graficznym („...”); 

g) powoływanie się w pracy na czyjeś poglądy, myśli, koncepcje nie będące 

cytowaniem powinno być w pracy oznaczone skrótem (w przypisie): zob., por. i dalej 

opis bibliograficzny, jak w przypadku cytatu; 

h) jeżeli kolejny raz zostanie umieszczone odwołanie dotyczące zamieszczonej już 

wcześniej pozycji, należy w przypisie umieścić: Tamże, s… 

i) cytowanie w pracy literatury obcojęzycznej, nie wydanej w Polsce, winno być  

w przypisie oznaczone następująco: 

- w przypadku, gdy autor pracy sam przetłumaczył fragment książki w przypisie 

należy to zaznaczyć podając autora, oryginalny tytuł książki, stronę/y z dopiskiem: 

tłumaczenie własne; 

- gdy cytuje się tłumaczenie zamieszczone w innej książce (wydanej w Polsce),  

w przypisie oznaczamy to następująco: cyt. Za: (czyli cytowane za: tutaj podaje się 

autora i tytuł książki, z której pochodzi zapożyczenie oraz stronę), bądź: zob., por. i 

dalej opis bibliograficzny, jak w każdym innym przypadku, 

j) zamieszczane w pracy tabele, rysunki, schematy, zestawienia winny być 

odpowiednio, odrębnie ponumerowane i zatytułowane wraz z podaniem źródła 

pochodzenia (opis źródła podajemy u dołu tabeli). Każdy rysunek winien być 

podpisany, tabela, schemat, wykres zatytułowany ds. winien być nie tylko ilościową 

ilustracją omawianego zagadnienia ale przede wszystkim być omówiony jakościowo. 

Taką analizę przedstawić należy w formie opisowej i umieścić ją we właściwym 

miejscu w pracy. 

 

3. Bibliografia 

Bibliografia stanowi odrębny alfabetyczny spis: 

a) dostępnej na rynku na dany temat literatury i wykorzystanej w pracy  wg 

następującego porządku: numer kolejny, nazwisko autora/ów i  pierwsza litera 

imienia, tytuł książki (kursywą), wydawnictwo,  miejsce wydania, rok wydania. 

(przykład: Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.), 

b) oddzielną część bibliografii stanowi wykaz źródeł. Przy cytowaniu aktów prawnych 

podajemy tytuł, nazwę wydawnictwa, stronę lub pozycję (ds. Dziennik Urzędowy Nr 5, 

poz. 156.), 

c) zamieszczone w aneksach załączniki winny być kolejno ponumerowane. 

§ 7. 

 

Recenzja pracy dyplomowej 

1. oceny pracy dokonuje w formie pisemnej recenzji, promotor pracy oraz minimum 

jeden recenzent powołany przez dziekana, 
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2. propozycję osoby recenzenta może zgłaszać promotor, 

3. recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik posiadający co najmniej stopień 

naukowy doktora,  

4. recenzentem pracy dyplomowej może być także pracownik spoza uczelni, według 

zasad zawartych w punkcie 3, 

5. jeżeli ocena, wystawiona przez recenzenta jest negatywna, dziekan wyznacza 

drugiego recenzenta; w przypadku drugiej negatywnej recenzji, student winien 

przedstawić poprawioną wersję pracy w terminie ustalonym przez dziekana; 

oprawiona praca powinna trafić do jednego z wyznaczonych wcześniej recenzentów, 

6. Praca oceniana jest w skali: 

bardzo dobry  5,0 

dobry plus  4,5 

dobry   4,0 

dostateczny plus  3,5 

dostateczny 3,0 

niedostateczny  2,0 

7. promotor i recenzent powinni złożyć recenzję w ciągu 7 do 10 dni od daty otrzymania 

pracy do recenzji, 

8. nie złożenie pracy przez studentów w terminie przewidzianym organizacją roku 

akademickiego dotyczącym ostatniego semestru studiów powoduje skreślenie z listy 

studentów. 

§ 8. 

Archiwizowanie 

1. Każdy student ma obowiązek złożenia w dziekanacie wydruku pracy przeznaczonej 

do przechowywania w archiwum uczelni oraz kopie w wersji elektronicznej zapisanej na CD. 

2. Objętość egzemplarza archiwalnego pracy należy maksymalnie zmniejszyć stosując 

następujące zalecenia: 

a) wydruk tekstu: dwustronny, 

b) rodzaj czcionki: Times New Roman, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów czcionka 

pogrubiona, 

c) czcionki: tytuł rozdziału (duże litery) i podrozdziału (małe litery)–10 pkt, tekst 9 pkt, 

d) odstęp między wierszami: pojedynczy, akapity po tytule rozdziału i podrozdziału 6 pkt, 

e) marginesy: górny, dolny, zewnętrzny i wewnętrzny 1 cm oraz na oprawę 1,5 cm, 

f) rodzaj papieru: standard, format A-4, 

g) oprawa: grzbiet zaciskowy, okładki do bindowania, 

3. Miejscem przechowania egzemplarza archiwalnego pracy jest teczka akt osobowych 

studenta w archiwum uczelni, 

4. Zbiór archiwalny jest zamknięty przed dostępem osób nieuprawnionych; zgodę na 

dostęp do zbioru archiwalnego wydaje rektor. 

5. Na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, niezwłocznie po zdaniu przez studenta egzaminu dyplomowego treść pracy wraz  

z wymaganymi danymi wprowadzana jest do repozytorium pisemnych prac dyplomowych,  

z wyjątkiem prac określonych w ust.2.  
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Rozdział III EGZAMIN DYPLOMOWY 

dla studentów kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna 

§ 9. 

 

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

opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

w zakresie zrealizowanego programu kształcenia. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: 

a) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów weryfikujących efekty 

kształcenia założone dla danego kierunku i poziomu studiów, z przedmiotów 

zawartych w planie studiów; 

b) wykonanie przez studenta wszystkich zobowiązań wobec uczelni, w szczególności 

posiadanie wszystkich wpisów w Karcie okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie  

z biblioteką oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni, 

c) złożenie w dziekanacie trzech egzemplarzy zatwierdzonej przez promotora pracy 

dyplomowej, w tym dwóch w formie pisemnej, a jednego w formie elektronicznej oraz 

pomyślna weryfikacja (raport z badania w systemie antyplagiatowym) w zakresie 

samodzielności składanej pracy dyplomowej, 

d) uzyskanie pozytywnych opinii recenzentów pracy dyplomowej. 

3. Pracę i wskazane dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w dziekanacie 

najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. 

 

§ 10. 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną 

przez dziekana złożoną co najmniej z trzech osób, tj. promotora, recenzenta oraz 

przewodniczącego, którym może być rektor, dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez 

dziekana specjalista związany ze studiowaną specjalnością (kierunkiem); 

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

określonymi w Regulaminie studiów TSzW w rozdziale pt. Skala ocen 

 

§ 11. 

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

2. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

a) część I- prezentacja przez studenta pracy dyplomowej i odpowiedź na dwa pytania 

członków komisji (promotora i recenzenta) dotyczące pracy dyplomowej 

b) część II- egzamin teoretyczny- udzielenie przez studenta odpowiedzi na jedno 

pytanie wylosowane przez niego z puli pytań opracowanych dla danego kierunku 

oraz studiowanej specjalności, z uwzględnieniem założonych efektów kształcenia 

(zagadnienia egzaminacyjne są zatwierdzane wcześniej przez Komisję ds. 

Dydaktyki), 

3. Zadane studentowi pytania zapisywane są w protokole egzaminacyjnym wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do procedury. 

4. Pod nieobecność studenta komisja ustala: średnią ocen z pracy dyplomowej, średnią 

ocen z egzaminu dyplomowego (przy założeniu, że każde z pytań oceniane jest osobno), 

końcową ocenę ze studiów. Protokół jest podpisywany przez każdego członka komisji. 

5. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego  

z trzech pytań egzaminacyjnych. 
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6. Przewodniczący komisji informuje studenta o uzyskaniu lub nieuzyskaniu tytułu 

zawodowego magistra i ocenie, która zostanie wpisana na dyplomie ukończenia studiów. 

Rozdział IV EGZAMIN DYPLOMOWY 

dla studentów kierunku kosmetologia 

§ 12 

 

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

opanowania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

w zakresie zrealizowanego programu kształcenia. 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest: 

a) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów weryfikujących efekty 

kształcenia założone dla danego kierunku i poziomu studiów, z przedmiotów 

zawartych w planie studiów; 

b) wykonanie przez studenta wszystkich zobowiązań wobec uczelni, w szczególności 

posiadanie wszystkich wpisów w Karcie okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie  

z biblioteką oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni, 

c) złożenie w dziekanacie dwóch egzemplarzy zatwierdzonej przez promotora pracy 

dyplomowej w formie pisemnej, oraz jeden egzemplarz kopi archiwalnej oraz w formie 

elektronicznej na CD a także pomyślną weryfikacje (raport z badania w systemie 

antyplagiatowym) w zakresie samodzielności składanej pracy dyplomowej, 

d) uzyskanie pozytywnych opinii recenzentów pracy magisterskiej. 

3. Pracę i wskazane dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w dziekanacie 

najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. 

 

§ 13 

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

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

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

3. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: 

a) część I- egzamin praktyczny; 

b) część II- egzamin teoretyczny; 

 

§ 14 

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; 

3. Student wraz z modelem, który wyraża pisemną zgodę na wykonanie zabiegu (wzór 

zgody stanowi załącznik nr 5) zgłasza się na egzamin praktyczny nie później niż 15 

minut przed rozpoczęciem egzaminu; 

4. Modelem nie może być student kierunku kosmetologia oraz osoba posiadająca 

wykształcenie w zakresie kosmetologii; 
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5. Podczas egzaminu praktycznego studenci w obecności komisji wykonują zadanie 

praktyczne z zakresu kosmetologii (wylosowane przez zdającego spośród zestawu 

zadań ) 

6. Wykonanie zadania poprzedzone jest przedstawieniem przez studenta w formie 

ustnej planu jego wykonania.  

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

zapewnia studentowi sprzęt oraz niezbędne akcesoria i preparaty służące do 

wykonania zadania (zabiegu); 

8. W czasie trwania egzaminu studenta obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

Regulaminu Pracowni Kosmetologii; 

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

kryterium oceny egzaminu praktycznego stanowiące załącznik nr 6 do procedury 

dyplomowania; 

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

niedostateczną, przystępuje ponownie do części praktycznej egzaminu, a następnie 

po jego zdaniu do części teoretycznej. 

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

wzorem stanowiącym załącznik nr 7 

 

§ 15 

Egzamin teoretyczny: 

1. odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana 

złożoną co najmniej z trzech osób, tj. promotora, recenzenta oraz przewodniczącego, 

którym może być rektor, dziekan, prodziekan lub wyznaczony przez dziekana 

specjalista związany ze studiowaną specjalnością (kierunkiem); 

2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu teoretycznego jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego. 

3. Egzamin teoretyczny polega na: 

a) udzieleniu przez studenta odpowiedzi na dwa pytania członków komisji 

(promotora i recenzenta) dotyczące pracy dyplomowej; 

b) udzieleniu przez studenta odpowiedzi na jedno pytanie wylosowane przez 

niego z puli pytań opracowanych dla kierunku kosmetologia oraz studiowanej 

specjalności, z uwzględnieniem założonych efektów kształcenia (zagadnienia 

egzaminacyjne są zatwierdzane wcześniej przez Komisję ds. Dydaktyki), 

4. Zadane studentowi pytania zapisywane są w protokole egzaminacyjnym (wzór 

stanowi załącznik nr 4) 

5. Warunkiem zdania egzaminu teoretycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny  

z każdego z trzech pytań egzaminacyjnych 

6. Pod nieobecność studenta komisja ustala: średnią ocen z egzaminu praktycznego, 

średnią ocen z egzaminu teoretycznego (przy założeniu, że każde z pytań oceniane 

jest osobno), łączną ocenę z egzaminu dyplomowego i końcową ocenę ze studiów. 

Protokół jest podpisywany przez każdego członka komisji. 

7. Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen z części 

praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego. 

8. Przewodniczący komisji informuje studenta o uzyskaniu lub nieuzyskaniu tytułu 

zawodowego magistra i ocenie, która zostanie wpisana na dyplomie ukończenia 

studiów. 
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ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§16 

1. W przypadku, gdy student uzyska z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną 

lub nie usprawiedliwi nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

dziekan wyznacza powtórny termin egzaminu na pisemny wniosek studenta. 

2. Egzamin, o którym mowa w ust.1 odbywa się na zasadach określonych w § 11 i § 15. 

3. Egzamin ten nie może odbyć się później, niż sześć miesięcy od daty pierwszego 

egzaminu.  

 

§ 17 

 

Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach TSzW według zasad 

określonych odrębnymi przepisami. 
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Załącznik nr 1 
Wniosek Dziekana o recenzję pracy dyplomowej 

 

 

 

.................................                                                                   Tarnów, dnia…………….. r.   

Pieczęć nagłówkowa Uczelni 

 

 

PAN/PANI 

 

…………………………………………………. 

 

Proszę Panią/Pana Profesor/a Doktor/a3 o ocenę załączonej pracy magisterskiej studenta  

 

……………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko studenta, nr albumu) 

 

 

Egzamin dyplomowy przewiduję w dniu ………………… r. 

                                                                                                        

 

……………………………………… 
podpis i pieczęć Dziekana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

Ocena pracy dyplomowej przez 

PROMOTORA (część I) 

 

Temat pracy................................................................................................................................ 

Seminarium Promotora............................................................................................................... 

 

I. OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ  MERYTORYCZNYCH  PRACY  DYPLOMOWEJ 

1. Dobór tematu pracy i adekwatność treści do zakładanych efektów kształcenia:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

2. Struktura pracy:  

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

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

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

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

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

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

3. Sposób rozwiązania postawionego problemu:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie 

związanym z praca dyplomową: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku 

studiów: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

6. Wykorzystanie literatury przedmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

7. Inne uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

II. OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ  FORMALNYCH  PRACY  DYPLOMOWEJ 

1. Umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

2. Poprawność językowa 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Redakcja pracy 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Inne uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

Ocena pracy : ……………………………..... 

 

...................................                                          …………………………………………………...  
miejscowość,  dat       stopień naukowy, czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 

 

                                                                                                       Tarnów, dnia …………….. 

Pieczęć nagłówkowa Uczelni 

 

Recenzja  PROMOTORA/OPIEKUNA (część II) 

wyróżnionej pracy dyplomowej  

 

 

Temat pracy: 

Imię i nazwisko Studenta/Słuchacza: 

Numer albumu : 

I. OCENA WYMAGAŃ MERYTORYCZNYCH PRACY ZASŁUGUJĄCYCH NA 

WYRÓŻNIENIE: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

II. OCENA WYMAGAŃ FORMALNYCH PRACY ZASŁUGUJĄCYCH NA WYRÓŻNIENIE: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

III. WNIOSKI I POSTULATY Z WYNIKÓW BADAŃ/ WDROŻONYCH PROJEKTÓW itp. (do 

wykorzystania) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

    miejscowość, data      stopień naukowy, czytelny podpis                                                                                                                         
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Załącznik nr 2 

Ocena pracy dyplomowej przez 

RECENZENTA 

 

Temat pracy................................................................................................................................ 

Seminarium Promotora............................................................................................................... 

 

I. OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ  MERYTORYCZNYCH  PRACY  DYPLOMOWEJ 

1. Dobór tematu pracy i adekwatność treści do zakładanych efektów kształcenia:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

2. Struktura pracy:  

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

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

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

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

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

1. Sposób rozwiązania postawionego problemu:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie 

związanym z pracą dyplomową: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku 

studiów: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykorzystanie literatury przedmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

5. Inne uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

II. OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ  FORMALNYCH  PRACY  DYPLOMOWEJ 

1. Umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Poprawność językowa: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Redakcja pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne uwagi: 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena pracy : ……………………………..... 

 

 

....................................                                                                 ………………………………..  
miejscowość,  data                                                                              stopień naukowy, czytelny podpis 
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Załącznik nr 3  
Wzór karty tytułowej pracy dyplomowej 

 

 

TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA 

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE 

KIERUNEK: 

………………………………………………………….. 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Tytuł pracy  

 

 

 

                                                                               Praca magisterska 

                                                                             napisana pod kierunkiem 

                                                              tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora 

 

 

Tarnów, 20… 
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Załącznik nr 4 
Wzór protokołu z teoretycznego egzaminu dyplomowego 

 

(Pieczęć nagłówkowa  Uczelni ) 

 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

    z dnia……….. r. 

 

PAN/I 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Kierunek studiów: 

Nr albumu:  

Forma studiów:  

Rodzaj studiów: magisterskie 

Rok immatrykulacji:  

Tytuł pracy:  

 

przystąpił/a do egzaminu dyplomowego przed Dyplomową Komisją Egzaminacyjną w 

składzie: 

 

                   Przewodniczący:  

 

                   Promotor pracy dyplomowej:  

 

                   Recenzent:  
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Komisja egzaminacyjna uznała, że student/ka zdał/a / nie zdał/a5 egzamin/u 

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

uzyskanych w toku studiów:……….  , ocenę pracy dyplomowej: ………………………… oraz 

średnią arytmetyczną ocen   z egzaminu dyplomowego (praktycznego i teoretycznego): 

…………………, Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna jednogłośnie / większością głosów* 

postanowiła nadać Pani/u tytuł zawodowy magistra z wynikiem końcowym na 

dyplomie:…………………………………………………na podstawie średniej (ostateczny wynik 

studiów)………………………… . 

Podpisy członków Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej: 

…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 
…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 
…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 

Podpis Przewodniczącego Komisji  
 

…………………………………………… 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 

4 pytania powinny odnosić się głównie do wiedzy i kompetencji społecznych 

5 Niepotrzebne skreślić 

Pytania egzaminacyjne4 Ocena odpowiedzi 
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                                                                                                    Załącznik nr 5 

Wzór karty klienta 

 

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? 
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…………………………………………………………………………………………………...............

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

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? 

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

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

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

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 
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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 6 

Pieczęć  nagłówkowa  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  
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Skala ocen: 

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) 

 

Podpisy członków Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej: 

…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 
…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 
…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 

Podpis Przewodniczącego Komisji  
 

…………………………………………… 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 7 
Wzór protokołu praktycznego egzaminu dyplomowego 

 

 

                                                                                                                          

/Pieczęć nagłówkowa Uczelni / 

 

PROTOKÓŁ PRAKTYCZNEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

    z dnia……….. r. 

 

Imię i nazwisko Studenta/Studentki............................................................................................ 

Imię i nazwisko wylosowanego modela……………………………………………………………. 

Numer wylosowanego zadania:………………………………….. 

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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Pani/ 

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

Nr albumu …………………………………. 

Student/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:……………………………………………………………..……… 

 

Podpisy członków Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej: 

…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 
…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 
…………………………………………..- członek komisji 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 
 

Podpis Przewodniczącego Komisji  
 

…………………………………………… 
(tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 

                                                                     


