
Zasady  egzaminu  dyplomowego  licencjackiego – rok akad. 2021/2022  

Kierunek   KOSMETOLOGIA      - III rok studiów I stopnia stacjonarnych   
          i niestacjonarnych (weekendowych)    

 
 Część teoretyczna egzaminu  

- odbędzie się w sali  wykładowej, bud. P-4 ,al. I. Paderewskiego 35  ( siedziba Wydziału Fizjoterapii) 
 
1/  Część teoretyczna egzaminu ma formę pisemną i jest testem jednokrotnego wyboru 

składającym się z 120 pytań z zakresu wiedzy zdobytej na studiach I stopnia, zgodnie z 
udostępnionymi zagadnieniami. 

 
2/  Egzamin uważa się za zdany, gdy student uzyska 60% punktów tj. udzieli, co najmniej 72 

poprawne odpowiedzi w teście. 
3/   Ocena części teoretycznej egzaminu obliczana jest na podstawie punktów uzyskanych  
   z odpowiedzi na pytania:  
  - ocenę dostateczną uzyskuje student, który udzieli 60-69% poprawnych odpowiedzi tj. 72-83 pkt; 
  - cenę dostateczną z plusem uzyskuje student, który udzieli 70-74% poprawnych odpowiedzi tj. 84-89 pkt; 
  - ocenę dobrą uzyskuje student, który udzieli 75-79% poprawnych odpowiedzi tj. 90-95pkt; 
  - ocenę dobrą z plusem uzyskuje student, który udzieli 80-89% poprawnych odpowiedzi tj. 96-107pkt; 
  - ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który udzieli ponad 90-100% poprawnych odpowiedzi tj. 108-120 p. 
                                                                                                                                                                      
4/ Komisja ogłasza wyniki w dniu egzaminu po podpisaniu protokołu. 

 W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej z części teoretycznej egzaminu 
 dyplomowego stosuje się postanowienia § 49 p. 5 i  §  51 p. 2-4  Regulaminu Studiów AWF we Wrocławiu. 
 

 Część praktyczna egzaminu  
            -  odbędzie się w pracowni kosmetologicznej przy ul. Witelona 25 a - z podziałem na grupy zdających 
               o godz. 9.00, 12.00  
 

 Do części  praktycznej egzaminu dyplomowego  przystępują wyłącznie osoby, które zdały 
część   teoretyczną egzaminu. 
 Egzamin z udziałem pacjentów/klientów  polega na przeprowadzeniu diagnostyki   skóry   
pacjenta/klienta oraz doborze i wykonaniu odpowiednich zabiegów z zakresu kosmetologii 
pielęgnacyjnej i zdobniczej. 
 
1/   Student zgłasza się w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. Na 
egzamin student przychodzi ze swoim pacjentem/klientem. 
 
2/  Studenta obowiązuje w czasie egzaminu strój zgodny z regulaminem praktycznej nauki zawodu 
    oraz „wyprawka” zawierająca wszystkie pomoce niezbędne do wykonania zabiegów. 

3/  Student losuje pacjenta/klienta (spośród pacjentów/klientów przyprowadzonych przez  
    innych studentów), któremu po diagnostyce skóry wykona zaplanowany zabieg 
    pielęgnacyjny i zdobniczy. 

4/  Czas trwania egzaminu przewidziany jest na 3 godziny lekcyjne w tym:  
     2 godziny diagnostyka skóry i wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego  
     1 godzina wykonanie zabiegu zdobniczego. 

5/  Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie stanowiska. 

6/  Egzamin uważa się za zdany, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego student uzyska 
     ocenę przynajmniej dostateczną z  wszystkich części egzaminu praktycznego.  
     Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednej  części równoznaczne jest z otrzymaniem oceny 
     niedostatecznej z egzaminu praktycznego. 

7/  Ocena części praktycznej egzaminu obliczana jest na podstawie ocen poszczególnych jego  
     części.  

8/  Komisja ogłasza wyniki w dniu egzaminu po podpisaniu protokołu. 

 W przypadku uzyskania przez studenta oceny niedostatecznej z  egzaminu praktycznego stosuje się  
postanowienie § 49 p. 5 i § 51 p. 2–4  Regulaminu Studiów AWF we Wrocławiu.  

 


