
Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

INDYWIDUALNY PROTOKÓŁ Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

PRZEPROWADZONEGO W DNIU ……………………… r.  

 

Skład Dyplomowej Komisji Egzaminacyjnej: 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

 

CZĘŚĆ A 

1. Imię i nazwisko studenta ……………………………..…………………….…… 

2. Numer albumu ……………… 

CZĘŚĆ B 

1. W ramach zadania praktycznego student/ studentka zrealizował/-a zadanie nr …………….., tj. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

CZĘŚĆ C 

Lp. Kryteria oceny Skala punktowa 
Uzyskana liczba 

punktów 
Uwagi 

1. Opis procedury zabiegowej 0 pkt. nie spełnia 

wymagań; 

5 pkt. spełnia 

wymagania w 

ograniczonym stopniu; 

10 pkt. spełnia 

wymagania; 

15 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

  



wyższym niż 

podstawowy; 

20 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

znacznie wyższym niż 

podstawowy; 

25 pkt. wypełnia 

wzorowo powierzone 

zadania zawodowe. 

 
2. Dobór produktów kosmetycznych, narzędzi i 

specjalistycznej aparatury 
0 pkt. nie spełnia 

wymagań; 

5 pkt. spełnia 

wymagania w 

ograniczonym stopniu; 

10 pkt. spełnia 

wymagania; 

15 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

wyższym niż 

podstawowy; 

20 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

znacznie wyższym niż 

podstawowy; 

25 pkt. wypełnia 

wzorowo powierzone 

zadania zawodowe. 

 

  

3. Przygotowanie stanowiska pracy przed 
zabiegiem oraz stan stanowiska, jaki student 
pozostawia po zabiegu, uwzględniając przy 
tym wszystkie przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

0 pkt. nie spełnia 

wymagań; 

5 pkt. spełnia 

wymagania w 

ograniczonym stopniu; 

10 pkt. spełnia 

wymagania; 

15 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

wyższym niż 

podstawowy; 

20 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

znacznie wyższym niż 

podstawowy; 

  



25 pkt. wypełnia 

wzorowo powierzone 

zadania zawodowe. 

 
4. Wykonanie zabiegu przynoszącego 

konkretne efekty 
0 pkt. nie spełnia 

wymagań; 

5 pkt. spełnia 

wymagania w 

ograniczonym stopniu; 

10 pkt. spełnia 

wymagania; 

15 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

wyższym niż 

podstawowy; 

20 pkt. spełnia 

wymagania w stopniu 

znacznie wyższym niż 

podstawowy; 

25 pkt. wypełnia 

wzorowo powierzone 

zadania zawodowe. 

 

  

KRYTERIA DODATKOWE 
1. Szybkość i trafność podejmowanych decyzji i 

działań, a także świadomość ich 
konsekwencji 

+ 5 pkt.  
  

2. Bezpieczeństwo klienta oraz własne studenta 
+ 5 pkt.  

 
 

3. Kompetencje interpersonalne 
+ 5 pkt.  

 
 

4. Satysfakcja klienta z wykonanego zabiegu 
+ 5 pkt.  

 
 

5. Samodzielność działań 
+ 5 pkt.  

 
 

6.  Poprawność określenia celu i stopień jego 
osiągnięcia  + 5 pkt.  

 
 

 

Liczba punktów zdobytych na egzaminie: …………………………. 

Ocena z egzaminu praktycznego: …………………………………. 

CZĘŚĆ D 

Uwagi …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



CZĘŚĆ E 

Ocena z egzaminu teoretycznego  

Ocena z egzaminu praktycznego  

Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w okresie studiów  

 

CZĘŚĆ F 

Dyplomowa Komisja Egzaminacyjna postanowiła nadać tytuł zawodowy licencjata z ogólną oceną: 

 

(ostateczny wynik studiów) 

 

Biorąc przy tym pod uwagę: 

0,6 średniej z ocen uzyskanych w okresie studiów   SKALA SŁOWNA OCENA NA DYPLOMIE 

0,2 pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego  do 3,25 dostateczny 

0,2 pozytywnej oceny z egzaminu praktycznego   3,26 – 3,70 dostateczny plus 

RAZEM 

 3,71 – 4,10 dobry 

 4,11 – 4,50 dobry plus 

4,51 i więcej bardzo dobry 

 

Podpisy członków Komisji: 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

 


