Zarządzenie
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

w sprawie:
przeprowadzenia części praktycznej Egzaminu Dyplomowego – studiów

I stopnia

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku
KOSMETOLOGIA w roku akademickim 2018/2019.
Na podstawie: Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
§1
Powołuję Komisję Egzaminu Dyplomowego – części praktycznej studiów I stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku
KOSMETOLOGIA w składzie:
Przewodniczący Komisji:


dr n. med. Maciej Juszczyk

Członkowie Komisji (egzaminatorzy – nauczyciele praktycznej nauki zawodu):


mgr Alicja Gołdzińska;



mgr Joanna Kita;



mgr Agnieszka Augustyn;



mgr Małgorzata Kotwica;



mgr Agnieszka Sobczyk;



mgr Bożena Waldon,

Skład jednej Komisji Egzaminu Dyplomowego: Przewodniczący + 2 członków Komisji.
§2
Terminy egzaminu dyplomowego – części praktycznej:
Studia stacjonarne I stopnia: 24 – 25. 06.2019 r.
(grupy zdających wg listy sporządzonej przez Dziekanat)
24 czerwca 2019 r.:


I zmiana – godz. 9.30 – 10.30



II zmiana – godz. 11.15 -12.15



III zmiana – godz. 13.00 – 14.00

25 czerwca 2019 r.:


I zmiana – godz. 9.00 – 10.00



II zmiana – godz. 10.45 -11.45
Studia niestacjonarne I stopnia: 22 – 23. 07.2019 r.
(każdego dnia grupy zdających wg listy sporządzonej przez Dziekanat)

22 lipca 2019 r. :


I zmiana – godz. 9.00 – 10.00



II zmiana – godz. 10.45 -11.45



III zmiana – godz. 12.30 – 13.30



IV zmiana – godz. 14.15 - 15.15

23 lipca 2019 r.:


I zmiana – godz. 9.00 – 10.00



II zmiana – godz. 10.45 -11.45



III zmiana – godz. 12.30 – 13.30



IV zmiana – godz. 14.15 – 15.15
Studia niestacjonarne II stopnia: 24 – 25. 07.2019 r.
(każdego dnia grupy zdających wg listy sporządzonej przez Dziekanat)

24 lipca 2019 r.:


I zmiana – godz. 9.00 - 10.00



II zmiana - godz. 10.45 – 11.45



III zmiana – godz. 12.30 -13.30



IV zmiana – godz. 14.15 – 15.15

25 lipca 2019 r.:


I zmiana – godz. 9.00 – 10.00



II zmiana – godz. 10.45 -11.45



III zmiana – godz. 12.30 – 13.30



IV zmiana – godz. 14.15 – 15.15
§3

Miejsce egzaminu dyplomowego – część praktyczna: Pracownia kosmetologiczna nr 407
w WSEPINM im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
§4
Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej egzaminu dyplomowego jest:



uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk oraz złożenie
wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania;



uregulowanie wszystkich zobowiązań określonych przez Dziekanat Uczelni.
§5

Część praktyczna Egzaminu Dyplomowego odbywa się z udziałem pacjentów/modeli.
Ocenie podlega wykonanie wylosowanego zabiegu kosmetycznego wraz z przygotowaniem
i uporządkowaniem stanowiska pracy.
Uwaga: na egzaminie obowiązuje strój kosmetologa, aktualna książeczka do celów sanitarno
– epidemiologicznych (lub Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
i potwierdzenie z badania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), dokument tożsamości.
Studenci we własnym zakresie zapewniają obecność swoich pacjentów/modeli na egzaminie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Maciej Juszczyk

