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REGULAMIN
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA
W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU
§1
Celem egzaminu dyplomowego, zwanego dalej „egzaminem”, jest weryfikacja stopnia
osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia, określonych planem studiów.
§2
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń i złożenie
egzaminów, ze wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych ujętych w planie studiów
drugiego stopnia, na kierunku Kosmetologia, a także uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej
z pracy dyplomowej.
§3
1. Egzamin składają studenci roku programowo najwyższego (ostatniego semestru) w
planowanej sesji egzaminacyjnej na studiach II stopnia.
2. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana.
§4
Egzamin składa się z dwóch części:
a) prezentacji pracy magisterskiej,
b) egzaminu teoretycznego.
§5
1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, w składzie:
a) Przewodniczący - Dziekan lub osoba wyznaczona przez Dziekana,
b) promotor,
c) recenzent.

2. Dziekan wydziału może powołać, jako dodatkowego członka komisji, osobę
posiadającą kwalifikacje zgodne z kierunkiem kształcenia.
3. Na wniosek studenta w pracach komisji może uczestniczyć opiekun roku w charakterze
obserwatora.
§6
Na pisemny wniosek studenta lub promotora, składany do Dziekana wydziału egzamin
może mieć charakter otwarty. Otwarty egzamin dyplomowy może odbyć się z udziałem osób
wskazanych w wniosku przez studenta lub przez promotora.
§7
1.

Podczas egzaminu teoretycznego student, w obecności komisji, odpowiada na 3 pytania
egzaminacyjne pytania egzaminacyjne :

a) jedno wylosowane spośród zestawu pytań
b) po jednym pytaniu od promotora i recenzenta
2. Po wylosowaniu pytań, student ma prawo do 5 minutowego przygotowania się do
odpowiedzi.
3. Po rozpoczęciu egzaminu student może się porozumiewać wyłącznie z członkami
komisji egzaminacyjnej.
§9
Ocena z egzaminu teoretycznego jest zgodna z §27 Regulaminu Studiów Państwowej
Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.
§ 10
Na końcowy wynik egzaminu dyplomowego składa się:
a) w 50% ocena z pracy magisterskiej,
b) w 50% ocena z egzaminu teoretycznego.
§ 11
Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, lub nie zdali
egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do niego w trybie zgodnym z odrębnymi
przepisami określonymi w §42 Regulaminu Studiów w Państwowej Medycznej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Opolu.

§ 12
Dokumentację egzaminu przechowuje się w aktach Uczelni według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
§ 13
Absolwenci PMWSZ w Opolu uzyskują tytuł zawodowy magistra, jeżeli złożyli
egzamin dyplomowy z wynikiem co najmniej dostatecznym.
§ 14
Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje
odwołanie. Kwestie sporne pomiędzy studentami a komisją wynikające ze stosowania
przepisów regulaminu rozstrzyga Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Opolu.

