
Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 22/2021 z dn. 29.09.2021 r.  

 

Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym z 

Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

 

§ 1 

1. Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym z 

Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (zwany dalej Regulaminem) 

stanowi uzupełnienie Regulaminu Studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz przepisów obowiązującego prawa dot. szkolnictwa wyższego i 

nauki. 

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz osób biorących 

udział w egzaminie dyplomowym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

§ 2 

1. Egzamin dyplomowy poddawany jest procedurom związanym z zapewnieniem i doskonaleniem jakości 

kształcenia.  

2. Egzamin dyplomy powinien: 

1) ocenić stopień przygotowania absolwenta do samodzielnej realizacji obowiązków zawodowych, 

2) zweryfikować efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji, objętych programem 

studiów, 

3) zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami studenta. 

§ 3 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i 

praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów i planie studiów.  

2. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do podpisania oświadczenia pn.: „Potwierdzenie 

zapoznania się z zasadami egzaminu dyplomowego” na danym kierunku studiów. 

  

§ 4 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez Dziekana. 

2. Komisja egzaminacyjna z egzaminu teoretycznego składa się z: 

1) Przewodniczącego – którym może być Dziekan, Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana nauczyciel 

akademicki, ze stopniem co najmniej doktora. 

2) Członków Komisji – co najmniej 2 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami na studiach 

I stopnia, posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.  

3. Komisje egzaminacyjne z egzaminu praktycznego składają się z: 

1) Przewodniczącego – którym może być Dziekan, Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana nauczyciel 

akademicki, ze stopniem co najmniej doktora. 

2) Członków Komisji – co najmniej 2 nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami na studiach 

I stopnia, posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe z zespołu powołanego przez Dziekana. 

Członkowie Komisji do poszczególnych Komisji wskazywane są przez Przewodniczącego.  

4. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej: 

1) zatwierdza zadania egzaminacyjne do egzaminu teoretycznego i praktycznego, 

2) ustala harmonogram i tryb egzaminu, 

3) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 

4) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 

5) ogłasza wyniki egzaminu. 

5. Członkowie Komisji egzaminacyjnej: 

1) przygotowują zadania egzaminacyjne do egzaminu teoretycznego i praktycznego, 

2) oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiedzy i umiejętności zdającego, posługując się 

ustalonymi kryteriami. 



§ 5 

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch etapów:  

1) I etap – egzamin dyplomowy teoretyczny, 

2) II etap – egzamin dyplomowy praktyczny. 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU TEORETYCZNEGO 

§ 6 

1. Egzamin teoretyczny polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na 50 pytań testowych obejmujących 

efekty uczenia się obowiązujące w programie studiów I stopnia, a w szczególności z zakresu: biomedycznych i 

fizykochemicznych podstaw kosmetologii, farmaceutyczno-technologicznych oraz praktycznych aspektów 

kosmetologii.     

2. Egzamin teoretyczny trwa 50 minut i może zostać przeprowadzona w trybie stacjonarnym lub w uzasadnionych 

przypadkach, przy użyciu platformy e-learningowej (tzw. tryb zdalny). 

3. W przypadku problemów technicznych student jest zobowiązany niezwłocznie wykonać print screen/zdjęcie 

ekranu dokładnie w momencie powstania problemu w czasie egzaminu (musi być widoczna data i godzina). 

4. Student za każde pytanie może otrzymać 1 punkt, maksymalnie 50 punktów z całego testu. 

5. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (30 punktów). 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

§ 7 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest zdanie egzaminy teoretycznego. 

2. Zakres egzaminu praktycznego obejmuje weryfikację osiągnięcia efektów uczenia się z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, obowiązujących absolwenta studiów I stopnia, w szczególności 

odnoszących się do wykonania określonych zabiegów kosmetycznych. 

3. Praktyczny egzamin dyplomowy prowadzony jest w pracowniach Samodzielnej Pracowni Kosmetologii i 

Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej, w ustalonych terminach, w grupach nieprzekraczających 10 studentów. 

W czasie egzaminu obowiązuje studenta fartuch kosmetyczny i przygotowanie zgodne z wymogami 

obowiązującymi na sali ćwiczeń.  

4. Karty z zadaniami egzaminacyjnymi oznakowane są pieczątką Wydziału. 

5. W czasie egzaminu student losuje zadania egzaminacyjne polegające na wykonaniu zabiegów objętych 

programem kształcenia w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej.  

6. Student podczas egzaminu nie może opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku zaistnienia konieczności 

wyjścia studenta poza salę egzaminacyjną musi towarzyszyć mu członek Komisji egzaminacyjnej. 

7. W czasie egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób i źródeł. 

8. W kryteriach oceny egzaminu praktycznego uwzględnia się ocenę w zakresie: 

1) czynności organizacyjnych: przygotowanie stanowiska, klienta i kosmetologa, 

2) metodyki zabiegu: poprawną kolejność wykonania zabiegu z zachowaniem zasad BHP, technikę wykonania 

zabiegu według przyjętych procedur, 

3) czynności końcowych: uporządkowanie stanowiska pracy i dezynfekcja, 

4) oceny ogólnej pracy: samodzielnej organizacji stanowiska pracy i wykonania zabiegu, sprawnego wykonania 

zabiegu w optymalnym czasie, przestrzegania etyki ogólnej i zawodowej. 

9. Student z egzaminu praktycznego może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

10. Do zdania egzaminu praktycznego wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% (30 punktów). 

 

§ 8 

1. Dokumentacja egzaminu dyplomowego obejmuje: 

1) Potwierdzenie zapoznania się z zasadami egzaminu dyplomowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2) Indywidualny protokół z egzaminu teoretycznego (Załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3) Zbiorczy protokół z przeprowadzonego egzaminu teoretycznego (Załącznik nr 3 do Regulaminu).  

4) Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych na egzaminie praktycznym (Załącznik nr 4 do Regulaminu). 

5) Indywidualny protokół z egzaminu praktycznego (Załącznik nr 5 do Regulaminu). 

6) Zbiorczy protokół z przeprowadzonego egzaminu praktycznego (Załącznik nr 6 do Regulaminu). 



7) Końcowy protokół z egzaminu dyplomowego (Załącznik nr 7 do Regulaminu). 

2. Końcowy protokół z egzaminu dyplomowego podpisują członkowie Komisji egzaminacyjnej z egzaminu 

teoretycznego. 

 

§ 9 

1. Zasady dotyczące procesu dyplomowania są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału i mogą zostać 

modyfikowane w zależności sytuacji epidemicznej w kraju.   

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają: Regulamin Studiów I stopnia, II 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uchwały Senatu 

UMB, Zarządzenia Rektora UMB, Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej UMB oraz przepisy obowiązującego prawa dot. szkolnictwa wyższego. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do procesu dyplomowania 

rozpoczynającego się od roku akad. 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

 

 

………………………………………….. 

Pieczątka Wydziału 

 

Imię/imiona i nazwisko studentki/studenta: ………………………………………………………… 

Numer albumu ………………….… 

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADAMI EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

 

Potwierdzam, że w dniu ………………………………. (data) zostałam/-łem zapoznana/-ny z zasadami egzaminu 

dyplomowego na kierunku Kosmetologia I stopnia.  

 

 

……………..………………………….. 

                                                                                                                                        podpis studenta 

  



Załącznik nr 2 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

 

………………………………………….. 

Pieczątka Wydziału 

INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU TEORETYCZNEGO 
PRZEPROWADZONEGO W DNIU ................................... 

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA 
 

Pani/Pan:.................................................................................................................. (imię/imiona i nazwisko),  

numer albumu:..................................,  

studentka/student Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zdawał/-a 

egzamin teoretyczny w dniu ………………………………… przed Komisją egzaminacyjną i uzyskał/-a ogólną liczbę 

punktów: ……… na maksymalną liczbę 50 punktów*.  

* Do zaliczenia egzaminu teoretycznego wymagane jest minimum 30 punktów.  

 

Przewodniczący Komisji:  

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

Członkowie Komisji:          

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

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

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

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

           imię/imiona i nazwisko,                                                   podpis 

tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy 

  



Załącznik nr 3 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

 

………………………………………….. 

Pieczątka Wydziału 

ZBIORCZY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU TEORETYCZNEGO 
PRZEPROWADZONEGO W DNIU ................................... 

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA 
 

Skład Komisji egzaminacyjnej: 

Przewodniczący (imię/imiona i nazwisko, tytuł/stopień naukowy): 

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

Członkowie (imię/imiona i nazwisko, tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy):         

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

Do egzaminu przystąpiło: ........................... studentów. 

Zdało egzamin: ............................ studentów. 

Nie zdało egzaminu: ............................ studentów. 

Uwagi: 

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

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

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

 

Podpis Przewodniczącego Komisji:  

…………………………………………………………..……  

Podpisy Członków Komisji:          

…………………………………………………………..……  

…………………………………………………………..……  

…………………………………………………………..……  

…………………………………………………………..……  

       



Załącznik nr 4 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

KRYTERIA OCENY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 

NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM 

 

Lp. Kryteria oceny Skala punktowa  

Czynności organizacyjne (0 – 8 pkt): 

1. Przygotowanie stanowiska. 0 – 4 pkt 

2. Przygotowanie klientki. 0 – 2 pkt 

3. Przygotowanie kosmetologa. 0 – 2 pkt 

Metodyka zabiegu (0 – 30 pkt): 

4. Poprawna kolejność wykonania zabiegu z zachowaniem zasad BHP. 0 – 10 pkt 

5. Technika wykonania zabiegu według przyjętych procedur. 0 – 20 pkt  

Czynności końcowe (0 – 6 pkt): 

6. Uporządkowanie stanowiska pracy i dezynfekcja. 0 – 6 pkt   

Ocena ogólna pracy (0 – 6 pkt): 

7. Samodzielna organizacja stanowiska pracy i wykonania zabiegu. 0 – 2 pkt 

8. Sprawne wykonanie zabiegu w optymalnym czasie. 0 – 2 pkt 

9. Przestrzeganie etyki ogólnej i zawodowej. 0 – 2 pkt 

 

  



Załącznik nr 5 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

 

………………………………………….. 

Pieczątka Wydziału 

INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 
PRZEPROWADZONEGO W DNIU ................................... 

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA 
 

Imię/imiona i nazwisko studentki/studenta: ………………………………………………………… 

Numer albumu: ……………………………………………………. 

Lp. Kryteria oceny 
Skala 

punktowa 
Uzyskana liczba 

punktów 
Uwagi 

Czynności organizacyjne (0 – 8 pkt): 

1. Przygotowanie stanowiska. 0 – 4 pkt   

2. Przygotowanie klientki. 0 – 2 pkt   

3. Przygotowanie kosmetologa. 0 – 2 pkt   

Metodyka zabiegu (0 – 30 pkt): 

4. 
Poprawna kolejność wykonania 
zabiegu z zachowaniem zasad BHP. 

0 – 10 pkt 
  

5. 
Technika wykonania zabiegu według 
przyjętych procedur. 

0 – 20 pkt 
  

Czynności końcowe (0 – 6 pkt): 

6. 
Uporządkowanie stanowiska pracy  
i dezynfekcja. 

0 – 6 pkt 
  

Ocena ogólna pracy (0 – 6 pkt): 

7. 
Samodzielna organizacja stanowiska 
pracy i wykonania zabiegu. 

0 – 2 pkt 
  

8. 
Sprawne wykonanie zabiegu  
w optymalnym czasie. 

0 – 2 pkt 
  

9. 
Przestrzeganie etyki ogólnej  
i zawodowej. 

0 – 2 pkt 
  

Ogólna liczba punktów (0 – 50 pkt).  

 
Student/-ka uzyskał/-a ogólną liczbę punktów: ……… na maksymalną liczbę 50 punktów*. 
* Do zaliczenia egzaminu praktycznego wymagane jest minimum 30 pkt. 

 
Przewodniczący Komisji:  

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

Członkowie Komisji:          

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

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

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

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

                   imię/imiona i nazwisko,                                              podpis 

tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

 

………………………………………….. 

Pieczątka Wydziału 

ZBIORCZY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 
PRZEPROWADZONEGO W DNIU ................................... 

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA 
 

Skład Komisji egzaminacyjnej: 

Przewodniczący (imię/imiona i nazwisko, tytuł/stopień naukowy): 

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

Członkowie (imię/imiona i nazwisko, tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy):         

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

Do egzaminu przystąpiło: ........................... studentów. 

Zdało egzamin: ............................ studentów. 

Nie zdało egzaminu: ............................ studentów. 

Uwagi: 

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

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

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

Podpis Przewodniczącego Komisji:  

…………………………………………………………..……  

Podpisy Członków Komisji:          

…………………………………………………………..……  

…………………………………………………………..……  

…………………………………………………………..……  

…………………………………………………………..……  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 
do Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Kosmetologia studia I stopnia na Wydziale Farmaceutycznym 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

 

………………………………………….. 

Pieczątka Wydziału 

KOŃCOWY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA 

Z DNIA ……………………………………… 

 

Pani/Pan:.................................................................................................................. (imię/imiona i nazwisko),  

numer albumu:..................................,  

studentka/student Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zdał/-a 

egzamin teoretyczny w dniu ………………………………… oraz egzamin praktyczny w dniu: ……………………………………  

Liczba punktów uzyskanych przez studenta: 

Egzamin teoretyczny: Egzamin praktyczny: 

  

Łączna liczba punktów z egzaminu teoretycznego i praktycznego: 

Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego (słowna i liczbowa)*:   

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

Przeliczenie końcowe wyniku egzaminu dyplomowego*: 

 100-93 bardzo dobry (5,0) 

 92-86 ponad dobry (4,5) 

 85-78 dobry (4,0) 

 77-69 dość dobry (3,5) 

 68-60 dostateczny (3,0)  

 59 i mniej niedostateczny (2,0) 

 
Średnia ocen uzyskana w okresie studiów: ……………………………………………………………………… 

Ostateczny wynik studiów (słownie i liczbowo)*: ......................................................................  

(*wyliczony na podstawie Regulaminu Studiów – wypełnia pracownik Dziekanatu)  

NADAWANY TYTUŁ ZAWODOWY: LICENCJAT  

Przewodniczący Komisji:  

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

Członkowie Komisji:          

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

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

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

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

                   imię/imiona i nazwisko,                                              podpis 

tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy 


