REGULAMIN
EGZAMINU DYPLOMOWEGO PRAKTYCZNEGO
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE/NIESTACJONARNE
KIERUNEK: KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: KOSMETOLOGIA OGÓLNA
§1
Egzamin kończący studia zawodowe pierwszego stopnia ma na celu stwierdzenie stopnia opanowania przez
studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie określonym charakterystyką
kwalifikacyjną absolwenta.
§2
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu są co najmniej dostateczne oceny końcowe ze wszystkich
przedmiotów objętych planem studiów.
§3
1. Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego/ostatniego semestru w planowanej sesji
egzaminacyjnej kończącej naukę na studiach.
2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie:
a) przewodniczący,
b) egzaminatorzy ( w tym przynajmniej jedna osoba z udokumentowanym doświadczeniem praktycznym w
danym kierunku).
3. Skład zespołu egzaminacyjnego nie może być mniejszy niż 3 osoby.
4. Egzamin praktyczny odbywa się w Pracowni Kosmetologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.
§4
Egzamin dyplomowy praktyczny poprzedza obronę pracy dyplomowej
§5
Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz zespoły egzaminacyjne powołuje dziekan.
§6
1. Osoby podchodzące do egzaminu losują jeden zestaw zagadnień praktycznych spośród puli
zatwierdzonych na Radzie Instytutu (Załącznik 1).
2. Zadania egzaminacyjne studenci losują w dniu egzaminu w Pracowni Kosmetologii.
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3. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodny z regulaminem oraz identyfikator.
4. Studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych pracowni, przepisów bhp, profilaktyki HIV
i WZW.
5. Zadania egzaminacyjne powinny być opatrzone pieczęcią Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.
§7
1. Do zadań egzaminacyjnych należy dołączyć pisemną zgodę modelek/modeli lub ich opiekuna prawnego
na uczestniczenie w egzaminie (Załącznik nr 2).
2. Jeden członek Komisji Egzaminacyjnej może mieć pod opieką maksymalnie 2 – 3 zdających studentów.
4. W czasie części praktycznej egzaminu, przy rozwiązaniu zadania, niedopuszczalne jest korzystanie z
pomocy innych osób oraz innych źródeł.
§8
1. Z przebiegu egzaminu praktycznego Zespół Egzaminacyjny sporządza protokół (Załącznik nr 3).
2. Do protokołu dołącza się treść zadania egzaminacyjnego oraz arkusz przebiegu egzaminu.
3. Praca studenta podczas egzaminu oceniania jest według kryteriów zawartych w arkuszu oceny zadania
egzaminacyjnego (Załącznik nr 4).
4. Ocena końcowa zgodnie z Regulaminem Studiów stanowi średnią z ocen cząstkowych za poszczególne
kryteria
5. Student zdał praktyczny egzamin dyplomowy, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał
ocenę przynajmniej dostateczną.
6. Zdający są informowani o ocenach z części praktycznej egzaminu.
7. Student, który otrzymał wynik niedostateczny z części praktycznej nie zostaje
dopuszczony do dalszej części egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).
§9
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego praktycznego student ma praco
zdawać egzamin poprawkowy
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