Załącznik do Zarządzenia 54/2019
Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 4 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 9
do Regulaminu Dyplomowania
w PWSZ w Koszalinie

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
W KOSZALINIE

Egzamin dyplomowy przeprowadza się zgodnie z:
- Regulaminem Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie,
- Regulaminem Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
§1
1. Określa się zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego studenta kierunku
kosmetologia.
2. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny wiedzy i umiejętności praktycznych w
zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta studiów pierwszego stopnia
na kierunku kosmetologia.
3. Egzamin dyplomowy powinien:
1) Zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi
osiągnięciami studenta.
2) Sprawdzić przygotowanie do zawodu, a nie tylko opanowanie wiedzy z zakresu
kosmetologii.
3) Skontrolować umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą.
4) Ocenić stopień przygotowania studenta do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia
roli zawodowej.
5) Ocenić poziom umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbędnych
do realizacji funkcji zawodowych.
§2
1. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) części praktycznej
2) części teoretycznej
2. Przystępujący do egzaminu powinien znać kryteria oceniania przed rozpoczęciem części
praktycznej egzaminu.

§3
1. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu.
2. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w składzie powołanym przez
Dyrektora Instytutu.
3. W czasie trwania egzaminu może pracować równolegle kilka komisji oceniających.
4. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
1) w części praktycznej - co najmniej dwóch członków - nauczyciel akademicki
posiadających kierunkowe wykształcenie oraz przewodniczący komisji,
2) w części teoretycznej – przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
§4
1. Przewodniczący Komisji:
1) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
2) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,
3) ogłasza wyniki egzaminu,
4) odpowiada za dokonanie wpisów ocen z egzaminu dyplomowego do indeksów oraz
protokołów egzaminacyjnych,
5) odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego.
2.Członkowie Komisji:
1) przygotowują zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu dyplomowego,
2) przygotowują zadania egzaminacyjne do części teoretycznej egzaminu dyplomowego,
3) uczestniczą w poszczególnych częściach egzaminu,
4) oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości i umiejętności
zdającego posługując się ustalonymi kryteriami oceniania,
5) prowadzą dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego.
6) przygotowują stanowiska egzaminacyjne, aparaturę i materiały
§ 5 Część teoretyczna egzaminu dyplomowego
1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie
oceny co najmniej dostatecznej z części teoretycznej.
2. W części teoretycznej student powinien wykazać się wiedzą z zakresu kierunku studiów i/
lub pracy dyplomowej.
3. Student odpowiada na dwa pytania z zakresu zagadnień podanego wcześniej przez
Dyrektora Instytutu.
5. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z części teoretycznej
egzaminu dyplomowego na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za
odpowiedzi na poszczególne pytania.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGAZMINU DYPLOMOWEGO
I.

Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia
opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie określonym
charakterystyką sylwetki absolwenta licencjata kierunku Kosmetologia
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest
uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej
2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na wykonaniu przez studenta
wylosowanego przez niego zadania egzaminacyjnego (zabiegu), które wymaga od
zdających praktycznego zastosowania zdobytych w trakcie studiów umiejętności
zawodowych oraz wybraniu i uzasadnieniu stosownego postępowania.
3. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem przygotowania w zakresie umiejętności
wykonywania podstawowych zabiegów kosmetycznych i uzasadnienia doboru
preparatów kosmetycznych
4. Baza zagadnień wykorzystanych do przygotowania zestawów egzaminacyjnych jest
podana do wcześniejszej wiadomości studentom
5. Zakres egzaminu praktycznego obejmuje wiedzę i umiejętności wykonania czynności
(zabiegów) z zakresu:
- dermatologii
- kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej
- kompleksowych zabiegów na ciało i twarz
- aparatury kosmetycznej
- receptury kosmetycznej
- modelowania sylwetki
- kosmetyczne metody wspomagania odchudzania
6. Cześć praktyczna egzaminu dyplomowego realizowana jest jako sprawdzenie
umiejętności studenta, polegające na opisaniu i wykonaniu zabiegów objętych
programem kształcenia.

II.

Egzamin praktyczny odbywa się w pracowni kosmetycznej mieszącej się w budynku
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
a) Czas przeprowadzenia zabiegu ustala Komisja- nie powinien przekroczyć 60 minut.
b) Komisja egzaminacyjna ocenia wykonany zabieg oraz sposób przeprowadzenia
zabiegu kosmetycznego według określonych kryteriów.
c) Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadza się w pracowniach
kosmetologicznych, w których studenci odbywali zajęcia praktyczne, na odpowiednio
wyposażonych stanowiskach.
d) Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia studentowi sprzętu i preparatów
kosmetycznych służących do przeprowadzania zabiegu kosmetycznego w części
praktycznej egzaminu dyplomowego.
e) Student powinien być zapoznany z regulaminem oraz kryteriami oceniania przed
rozpoczęciem egzaminu

f) W jednej pracowni kosmetologicznej do egzaminu mogą przystąpić równocześnie nie
więcej niż 3osoby .
Wykaz zabiegów podlegających praktycznemu egzaminowi dyplomowemu.
1. Zabieg peelingu kawitacyjnego
2. Manicure biologiczny
3. Masaż twarzy
4. Depilacja łydki
5. Zabieg parafinowy
6. Mikrodrambarazja
7. Fala Radiowa
8. Oxybrazja
9. Pedicure za pomocą frezarki
10. Infuzja tlenowa
11. Oczyszczanie wodorowe
12. Zabieg kawitacji ultradźwiękowej+ dermomasaż

Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna
zwana dalej „Komisją” w składzie:
a) Przewodniczący,
b) Członek komisji - osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie zawodowe.
1. Jeden z egzaminatorów to osoba prowadząca w bieżącym roku ćwiczenia z
kosmetologii ze studentami przystępującymi do części praktycznej egzaminu
dyplomowego.
2. Przewodniczącego i członków Komisji powołuje Dyrektor Instytutu.
3. Przewodniczący komisji przebiegu egzaminu sporządza protokół.
4. Członkowie Komisji egzaminacyjnej sprawdzają (według listy zdających) tożsamość
zdających (dokument ze zdjęciem), odnotowują na liście ich obecność i wskazują
miejsce w pracowni kosmetologicznej.
5. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zatwierdza zadania egzaminacyjne,
odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu, rozstrzyga kwestie sporne, ogłasza
wyniki egzaminu i przekazuje dokumentację z egzaminu dziekanowi.
6. Stanowiska egzaminacyjne, sprzęt, aparaturę i materiały przygotowują członkowie
Komisji.

III.

Część praktyczna egzaminu dyplomowego rozpoczyna się wylosowaniem przez
Studentów zadania praktycznego oraz numeru stanowiska. Losowanie odbywa się w
obecności Komisji.
a. Student na egzamin zgłasza się w wyznaczonym dniu 20 minut przed godziną
rozpoczęcia egzaminu z aktualną książeczką zdrowia (do celów sanitarno –
epidemiologicznych).
b. Student na część praktyczną egzaminu dyplomowego zgłasza się wraz ze swoim
modelem (np. inny student).

IV.

c. Osoba będąca modelem nie może być osobą nie pełnoletnią oraz posiadać więcej niż
70 lat.
d. W czasie egzaminu praktycznego studenta obowiązuje ubiór zgodny z wymogami
Uczelni (regulamin pracowni kosmetycznej) oraz przestrzeganie przepisów BHP,
PPOŻ.
e. Komisja egzaminacyjna zapoznaje Studenta zdającego część praktyczną egzaminu
dyplomowego z zadaniami egzaminacyjnymi.
f. Czas na wykonanie wylosowanego zadania egzaminacyjnego w części praktycznej
wynosi nie więcej niż 60 minut (godzina zegarowa).
g. Wykonanie zabiegu poprzedzone jest przedstawieniem przez studenta, w formie
pisemnej, planu wykonania zabiegu.
h. Po zapoznaniu się z zadaniami zdający przystępuje do opisania, zgodnie z zasadami
BHP, wykonania wylosowanych zadań. Nieprawidłowy opis lub błędy merytoryczne
są równoznaczne z niezdaniem części praktycznej egzaminu.
i. W czasie części praktycznej egzaminu dyplomowego niedopuszczalne jest
korzystanie z pomocy osób trzecich oraz innych źródeł, jak również opuszczanie sali
w czasie trwania egzaminu. W przypadku stwierdzenia przez Komisję korzystania
przez zdającego z materiałów wniesionych na salę egzaminacyjną lub komunikowania
się z innymi studentami, czy wykorzystywania urządzeń do komunikacji
elektronicznej, w tym telefonów komórkowych i innych środków łączności student
kończy wykonywanie zadań z części praktycznej zawodowego egzaminu
dyplomowego z oceną niedostateczną. Do ponownego terminu części praktycznej
zawodowego egzaminu dyplomowego student może przystąpić w późniejszym
terminie.
j. W przypadku zaistnienia konieczności wyjścia studenta poza pracownię musi
towarzyszyć mu członek Komisji.
1) Student wykonuje zabiegi kosmetyczne, których wykonanie potwierdza członek
Komisji podpisem na karcie oceny zabiegów
ł.
Jeżeli Student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta jest to
równoznaczne z niezaliczeniem części praktycznej egzaminu dyplomowego.
m. W przypadku gdy student niesamodzielnie realizuje zadanie egzaminacyjne lub
zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym
zdającym. Przewodniczący przerywa i unieważnia część praktyczną egzaminu
dyplomowego tego zdającego.
n. W przypadku niezaliczenia części teoretycznej student ma prawo do przystąpienia do
drugiego egzaminu. Termin jest wyznaczany przez Dyrektora Instytutu.
V. Zasady oceniania
a. Zadanie praktyczne oceniane jest skalą punktową przez 2 członków Komisji, a na
podstawie łącznie uzyskanych punktów – oceną wg kryteriów oceny zabiegu.
b. Za każdą prawidłowo wykonaną czynność student otrzymuje określoną ilość punktów
w zależności od wagi wykonywanej czynności.
c. Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest oceną cząstkową i jest
wyrażona w punktach.

d. Student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem
egzaminu.
e. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół.
f. Ustala się następującą skalę przeliczenia punktów uzyskanych na egzaminie na ocenę
z egzaminu praktycznego:
SKALA PUNKTOWA
1. Studenci zdali egzamin z przygotowania zawodowego, jeżeli w wyniku postępowania
egzaminacyjnego uzyskali ocenę dostateczną.
2. Wyniki z egzaminu praktycznego Komisja ogłasza w dniu egzaminu
3. Wynik z egzaminu praktycznego wpisuje do indeksu przewodniczący Komisji.
4. Wynik z egzaminu praktycznego wpisuje się do suplementu załączonego do dyplomu

ukończenia studiów.
5. Wynik dyplomowego egzaminu zawodowego jest średnią arytmetyczną ocen, jakie

student otrzymał z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego oraz pracy
dyplomowej.
6. Zadanie egzaminacyjne oceniane jest przy pomocy punktów zgodnie z kryteriami:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L.p.

Przygotowanie stanowiska pracy – 0-7 pkt.
Przygotowanie kosmetologa -0-4 pkt.
Wykonanie mycia dezynfekcji rąk 0-3 pkt.
Przygotowanie klienta do przeprowadzenia zabiegu 0-4 pkt.
Przygotowanie planu zabiegu -0-2pkt.
Diagnostyka -0-2pkt.
Wykonanie zabiegu – 0-20 pkt.
Umiejętność komunikacji -0-4 pkt.
Zgodność- ogólna ocena pracy 0-2 pkt.
Czynności końcowe 0-2 pkt.

Kryterium oceny

1. Czynności organizacyjne

Punktacja

Zasady
punktacji

Przygotowanie
stanowiska pracy

Przygotowanie potrzebnego sprzętu. Wypełnienie listy
pobrań.
Dezynfekcja powierzchni użytkowych i sprzętu
Sprawdzenie działania urządzenia
Przygotowanie stanowiska pracy

2pkt.
2pkt.
1pkt.
2pkt.

Max. 7 pkt.

Przygotowanie
kosmetologa

Czysty fartuch
Związane włosy, krótkie i zadbane paznokcie
Zdjęta biżuteria
Zmienione obuwie

1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Wykonanie mycia
dezynfekcji rąk

Mycie mydłem antybakteryjnym
Dezynfekcja dłoni
Zachowanie procedur dezynfekcji i sterylizacji

Max. 4 pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Przygotowanie
klientki do
przeprowadzenia
zabiegu

Przygotowanie
planu zabiegu

Założenie czepka
Zabezpieczenie wierzchniej odzieży
Nakrycie kocem/ wygodne ułożenie/prawidłowe
ułożenie dłoni , stóp
Przygotowanie podkładu na buty/ ręcznika
zabezpieczającego /dezynfekcja dłoni i stóp
Prawidłowe określenie wszystkich czynności

Max. 3pkt
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
Max. 4 pkt.
2 pkt.

Diagnostyka

Diagnostyka pod lampą lupą
Diagnostyka palpacyjną

Max. 2pkt.
1pkt.
1pkt.

Wykonanie zabiegu

Określenie celu zabiegu
Omówienie zabiegu
Wywiad kosmetyczny
Wykluczenie przeciwskazań
Określenie wskazań
Wypełnienie karty
Poprawna kolejność
Poinformowanie o przebiegu zabiegu ( etapy)
Wytłumaczenie działania danego zabiegu na tkankę
Wykonanie demakijażu lub oczyszczenia miejsca

Max. 2pkt.
1pkt.
2pkt.
1pkt.
2pkt.
2pkt
1pkt.
1pkt.
1pkt
1pkt.
1pkt.

2 pkt.student
całkowicie
spełnia
kryterium
1pkt.
student
spełnia
kryterium
1pkt.
student
spełnia
kryterium

2 pkt.student
całkowicie
spełnia
kryterium
1pkt.
student
spełnia
kryterium
1pkt.
student
spełnia
kryterium

1pkt.
student
spełnia
kryterium
2pkt.
student
określił
prawidłow
e
czynności
1 pkt.
student
spełnia
kryterium

1 pkt.
student
częściowo
spełnia
kryterium
2 pkt.student
całkowicie
spełnia
kryterium

zabiegowego
Określenie odczuć klienta
Kontrola parametrów
Kontrola stanu klienta
Precyzja wykonania zabiegu
Ergonomia pracy, sprawność w wykonaniu zabiegu
Zalecenia po zabiegowe
Wskazanie pielęgnacji domowej

1pkt.
1pkt.
1pkt
1pkt
1pkt
1pkt
1pkt.

Umiejętność
komunikacji

Nawiązanie pierwszego kontaktu
Zapytanie o oczekiwania
Utrzymanie kontaktu wzrokowego
Podziękowanie za zabieg

Max. 20 pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Zgodność- ogólna
ocena pracy

Zgodność wykonanego zabiegu z wylosowanym
zadaniem

Czynności końcowe

Uporządkowanie stanowiska pracy: sprzętu, narzędzi,
preparatów
Dezynfekcja/sterylizacja

Max. 4pkt.
2pkt.

Max. 2pkt.
1pkt.
1pkt.
Max. 2 pkt.

1pkt.
student
spełnia
kryterium

1pkt.
student
częściowo
spełnia
kryterium
2 pktstudent
całkowicie
spełnia
kryterium
1pkt.
student
spełnia
kryterium

7. Student za wykonanie praktycznego zadania egzaminacyjnego zgodnie z wzorem
może uzyskać maksymalnie 50 punktów od jednego niezależnie oceniającego
egzaminatora.
8. Końcowa liczba punktów uzyskanych przez Studenta w części praktycznej egzaminu
dyplomowego obliczana jest według wzoru:
X = 1/2a + 1/2b
gdzie:
a – liczba punktów uzyskanych u pierwszego egzaminatora (a)
b – liczba punktów uzyskanych u drugiego egzaminatora (b)
7. Student uzyskuje pozytywny wynik z części praktycznej egzaminu dyplomowego,
jeżeli uzyskał w tej części co najmniej 33 punktów
9. Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego wyrażona jest w punktach, które
przelicza się według obowiązującej skali:
Liczba punktów Ocena
0 – 32 2,0 (niedostateczny)
33 – 36 3,0 (dostateczny)
37 – 40 3,5 (dostateczny plus)
41 – 43 4,0 (dobry)

44 - 46 4,5 (dobry plus)
47 - 50 5,0 (bardzo dobry)
10. Jeżeli Student uzyska punktację cząstkową (np. 40,5 pkt) przeliczenie na ocenę należy
zaokrąglić do pełnego punktu „w górę” (tzn. 41 pkt – ocena: dobry)
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie
ogłoszone zostaną wyniki informujące o liczbie uzyskanych punktów w przeliczeniu
na ocenę.
§6
1. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół zgodnie z Regulaminem
Dyplomowania.
2. Wynik z egzaminu dyplomowego stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części
praktycznej i teoretycznej egzaminu, ustaloną zgodnie z zasadą zawartą w §11 ust. 5
Regulaminu Dyplomowania w PWSZ w Koszalinie.
3. Ogłoszenie wyniku oceny egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów
następuje bezpośrednio po zakończonym egzaminie.

§7
Ocena końcowa z egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen z części
teoretycznej i części praktycznej egzaminu dyplomowego.

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej
dostatecznym. Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego. Podstawą
obliczenia ostatecznego wyniku studiów są: średnia ocen z przebiegu studiów wyliczona jako
średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu
studiów, łącznie z semestrami powtarzanymi, ocena pracy dyplomowej, ocena egzaminu
dyplomowego.

Warunki wymagane do ukończenia Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie
studiów
wszystkich
egzaminów,
uzyskanie
zaliczeń
przewidzianych w planie studiów, złożenie pracy
dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego
składającego się z dwóch części – egzaminu
praktycznego i teoretycznego.

Ostateczny wynik studiów stanowi sumę:
0,5 oceny średniej z całego toku studiów,
0,25 oceny pracy dyplomowej,
0,25oceny z egzaminu dyplomowego.
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia ocen z przebiegu studiów wyliczona jako średnia arytmetyczna ocen z
egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, łącznie z
semestrami powtarzanymi,
2) ocena pracy dyplomowej,
3) ocena egzaminu dyplomowego.

Dokumentacja z przebiegu egzaminu dyplomowego obejmuje:
1. Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu dyplomowego –
zał.1
2. Arkusz oceny wykonania zadania egzaminacyjnego. – zał. 2
3. Protokół z części praktycznej egzaminu dyplomowego – zał. 3
4.Protokół z części teoretycznej egzaminu dyplomowego – zał. 4
5.Protokół z egzaminu dyplomowego – zał. 5
6. Protokół zbiorczy z egzaminu dyplomowego (część praktyczna i teoretyczna) – zał. 6

Załącznik 1

Kryteria oceny zadań egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu dyplomowego

L.p.

Kryterium oceny

Punktacja

Zasady
punktacji

1. Czynności organizacyjne
Przygotowanie
stanowiska pracy

Przygotowanie potrzebnego sprzętu
Wypełnienie listy pobrań
Dezynfekcja powierzchni użytkowych i sprzętu
Sprawdzenie działania urządzenia
Przygotowanie stanowiska pracy

2pkt.
2 pkt.
1 pkt
2pkt.

2 pkt.- student
całkowicie
spełnia
kryterium
1pkt. student
spełnia
kryterium

Przygotowanie
kosmetologa

Czysty fartuch
Związane włosy, krótkie i zadbane paznokcie
Zdjęta biżuteria
Zmienione obuwie

Max. 7 pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Wykonanie mycia
dezynfekcji rąk

Mycie mydłem antybakteryjnym
Dezynfekcja dłoni
Zachowanie procedur dezynfekcji i sterylizacji

Max. 4 pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

1pkt. student
spełnia
kryterium

Przygotowanie
klientki do
przeprowadzenia
zabiegu

Założenie czepka
Zabezpieczenie wierzchniej odzieży
Nakrycie kocem/ wygodne ułożenie/prawidłowe
ułożenie dłoni , stóp
Przygotowanie podkładu na buty/ ręcznika
zabezpieczającego /dezynfekcja dłoni i stóp

Max. 3pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

1pkt. student
spełnia
kryterium

1pkt. student
spełnia
kryterium

1pkt.

Przygotowanie
planu zabiegu

Prawidłowe określenie i opisanie wszystkich czynności

Max. 4 pkt.
2 pkt.

Diagnostyka

Diagnostyka pod lampą lupą
Diagnostyka palpacyjną

Max. 2 pkt.
1pkt.
1pkt.

Max.2pkt.

1pkt. student
spełnia
kryterium
2 pkt.- student
określił
prawidłowe
czynności

1pkt. student
spełnia
kryterium

Wykonanie zabiegu

Określenie celu zabiegu
Omówienie zabiegu
Wywiad kosmetyczny
Wykluczenie przeciwskazań
Określenie wskazań
Wypełnienie karty
Poprawna kolejność
Poinformowanie o przebiegu zabiegu ( etapy)
Wytłumaczenie działania danego zabiegu na tkankę
Wykonanie demakijażu / oczyszczenia miejsca
zabiegowego
Określenie odczuć klienta
Kontrola parametrów
Kontrola stanu klienta
Precyzja wykonania zabiegu
Ergonomia pracy, sprawność w wykonaniu zabiegu
Zalecenia po zabiegowe
Wskazanie pielęgnacji domowej

1pkt.
2pkt.
1pkt.
2pkt.
2pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

1pkt. student
częściowo
spełnia
kryterium
2 pkt- student
całkowicie
spełnia
kryterium

1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Umiejętność
komunikacji

Nawiązanie pierwszego kontaktu
Zapytanie o oczekiwania
Utrzymanie kontaktu wzrokowego
Podziękowanie za zabieg

Max.
20pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Zgodność- ogólna
ocena pracy

Zgodność wykonanego zabiegu z wylosowanym
zadaniem

Max. 4pkt.
2pkt.
Max. 2pkt.

Czynności końcowe

Uporządkowanie stanowiska pracy :sprzętu, narzędzi,
preparatów
Dezynfekcja/ sterylizacja

1pkt.
1pkt.
Max. 2 pkt.

1pkt. student
spełnia
kryterium

1pkt. student
spełnia
kryterium
2 pkt.- student
określił
prawidłowe
czynności
1pkt. student
spełnia
kryterium

Załącznik-2

Arkusz oceny zadania egzaminacyjnego
Wykonanie zadania egzaminacyjnego – część praktyczna

Imię i nazwisko studenta: .................................................................
Kierunek: Kosmetologa
Data egzaminu: .....................................................
Miejsce egzaminu: .....................................................................................................................
Temat zadań części praktycznej:
.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................

Kryteria oceny

Przygotowanie stanowiska pracy
a)Przygotowanie potrzebnego sprzętu.
b)Wypełnienie listy pobrań.
b)Dezynfekcja powierzchni użytkowych i sprzętu
c)Sprawdzenie działania urządzenia
D)Przygotowanie stanowiska pracy

Punktacja

2pkt.
2pkt.
1pkt.
2pkt.
Max. 7 pkt.

Przygotowanie kosmetologa
a)Czysty fartuch
b)Związane włosy, krótkie i zadbane paznokcie
c)Zdjęta biżuteria
d)Zmienione obuwie

1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
Max. 4 pkt.

Wykonanie mycia dezynfekcji rąk
a)Mycie mydłem antybakteryjnym
b)Dezynfekcja dłoni
c)Zachowanie procedur dezynfekcji i sterylizacji

1pkt.
1pkt.
1pkt.
Max. 3pkt.

Przygotowanie klientki do przeprowadzenia zabiegu
a)Założenie czepka
b)Zabezpieczenie wierzchniej odzieży
c)Nakrycie kocem/ wygodne ułożenie/prawidłowe ułożenie dłoni ,
stóp
d)Przygotowanie podkładu na buty/ ręcznika
zabezpieczającego/dezynfekcja dłoni i stóp

1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Uzyskan
a liczba
punktów

Uwagi

Max. 4 pkt.
Przygotowanie planu zabiegu
a)Prawidłowe określenie wszystkich czynności
Diagnostyka
a)Diagnostyka pod lampą lupą
b)diagnostyka palpacyjna

2 pkt.
Max. 2 pkt.
1pkt.
1pkt.
2pkt.

Wykonanie zabiegu
a)Określenie celu zabiegu
b)Omówienie zabiegu
c)Wywiad kosmetyczny
d)Wykluczenie przeciwskazań
e)Określenie wskazań
f)Wypełnienie karty
g)Poprawna kolejność
h)Poinformowanie o przebiegu zabiegu
i)Wytłumaczenie działania danego zabiegu
i)Wykonanie demakijażu / oczyszczenia miejsca zabiegowego
j)Określenie odczuć klienta
k)Kontrola parametrów
l)Kontrola stanu klienta
ł)Precyzja wykonania zabiegu
m)Ergonomia pracy, sprawność w wykonaniu zabiegu
n)Zalecenia po zabiegowe
o)Wskazanie pielęgnacji domowej

1pkt.
2pkt.
1pkt.
2pkt.
2pkt.
1pkt.
1pkt.
2pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.

Max. 20pkt.
Umiejętność komunikacji
a)Nawiązanie pierwszego kontaktu
b)Zapytanie o oczekiwania
c)Utrzymanie kontaktu wzrokowego
d)Podziękowanie za zabieg

1pkt.
1pkt.
1pkt.
1pkt.
Max 4pkt.

Zgodność- ogólna ocena pracy
a)Zgodność wykonanego zabiegu z wylosowanym zadaniem
Czynności końcowe
a)Uporządkowanie stanowiska pracy: sprzętu, narzędzi, preparatów
b)Dezynfekcja/sterylizacja

Max. 2pkt.
1pkt.
1pkt.
Max. 2 pkt.

Załącznik 3

KIERUNEK KOSMETOLOGIA
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Data egzaminu: …..................................................
Imię i nazwisko studenta: …..............................................................
Zdał/zdała część praktyczną egzaminu dyplomowego

L.p.

Części egzaminu praktycznego

1
2
3
4

Przygotowanie stanowiska pracy
Przygotowanie kosmetologa
Wykonanie mycia dezynfekcji rąk
Przygotowanie klientki do
przeprowadzenia zabiegu
Przygotowanie planu zabiegu
Diagnostyka
Wykonanie zabiegu
Umiejętność komunikacji
Zgodność- ogólna ocena pracy
Czynności końcowe

5
6
7
8
9
10

Liczba uzyskanych
punktów

SUMA

z wynikiem …...............(pkt.)
i otrzymał/otrzymała ocenę …................................
Egzamin przeprowadziła Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

…........................................
(podpis przewodniczącego Komisji)

Członkowie:
1. …..........................................................................................

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

2. …..........................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)

Załącznik 4
KIERUNEK KOSMETOLOGIA
CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
PROTOKÓŁ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
Data egzaminu: …..................................................
Imię i nazwisko studenta: …..............................................................
Zdał/zdała część teoretyczną egzaminu dyplomowego

Ilość zdobytych punktów

Lp. Pytania wylosowane przez studenta
1.
2.

8 pkt.

Suma

z wynikiem …...............(pkt.)
i otrzymał/otrzymała ocenę …................................
Egzamin przeprowadziła Komisja w składzie:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

…........................................
(podpis przewodniczącego Komisji)

Członkowie:
1. …..........................................................................................

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

2. …..........................................................................................

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

3. …..........................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)

Załącznik nr 5
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
Instytut Spraw Społecznych
PROTOKÓŁ
Komisji Egzaminu Dyplomowego z dnia
Pan/Pani
imię ojca
miejsce urodzenia
kierunek: Kosmetologia
studia pierwszego stopnia
zdawał/a egzamin dyplomowy w dniu
przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:
Przewodniczący:
Promotor:
Recenzent:
Temat:

numer albumu
urodzony/a
rok immatrykulacji

roku

Zadane pytania

Ocena odpowiedzi

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

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

Ocena z części teoretycznej:

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

Biorąc pod uwagę przebieg studiów, ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę odpowiedzi:
1. Średnia ocen za studia
2. Ocena pracy dyplomowej
3. Średnia ocena egzaminu dyplomowego
(część praktyczna i teoretyczna)

.............x 0,5 =........................
.............x 0,25 =........................
.............x.0,25=........................

SUMA:................................
Komisja Egzaminacyjna jednogłośnie/większością głosów uznała, że
Pan/Pani.....................................................
złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem .............................................
i postanowiła nadać tytuł licencjata
z ostatecznym wynikiem (do wpisania na dyplom)..........................................
Uzasadnienie podniesienia oceny na dyplomie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji

Podpis Przewodniczącego Komisji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Załącznik nr 6

w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
Instytut Spraw Społecznych

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
Komisji Egzaminu Dyplomowego na kierunku kosmetologia

Do części praktycznej egzaminu w dniu ………………przystąpiło: ......................studentów
Zdało: ......................studentów
Nie zdało: ..................... studentów
Skład komisji:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

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

(podpis przewodniczącego
Komisji)
Członkowie:

1. …..........................................................................................

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

2. …..........................................................................................

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

3. …..........................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)

Do części teoretycznej egzaminu w dniu …………………przystąpiło……………studentów
Zdało: ......................studentów
Nie zdało: ..................... studentów
Skład komisji:
Przewodniczący Komisji:
…...........................................................................................

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

(podpis przewodniczącego
Komisji)

Członkowie:

1. .............................................................................................

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

2. .............................................................................................

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

3. .............................................................................................

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

4. .............................................................................................

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

(imię i nazwisko członka Komisji)

(podpis członka Komisji)

