
Warszawa, dn. 1 października 2022 

 

 
 

Zarządzenie nr 35/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

z dnia 1 października 2022 roku 

 

w sprawie przyjęcia  procedury opracowywania prac dyplomowych na kierunku 

kosmetologia - studia II stopnia 

  

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 pkt. 15 Statutu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, 

zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się procedurę opracowywania prac dyplomowych na kierunku kosmetologia II 

stopnia 

 

§ 2 

Procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

Rektor  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

                                                  dr n. chem. Sebastian Grzyb 
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Procedura opracowywania prac dyplomowych na kierunku 

kosmetologia II stopnia 

 
Celem ogólnym procedury jest określenie zasad kwalifikacji, zatwierdzania i oceny jakości 

realizacji prac dyplomowych, na kierunku kosmetologia – studia  II stopnia o profilu 

praktycznym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie [dalej zwanej Uczelnią].   

 

Postanowienia ogólne 

1. Określenie zasad kwalifikacji, zatwierdzania i oceny jakości prac dyplomowych, ma na 

celu zapewnienie najwyższej jakości prac dyplomowych, które powstają w Uczelni i 

wsparcie promotorów oraz dyplomantów w procesie ich powstawania.  

2. Cel ogólny procedury zostanie osiągnięty poprzez następujące działania: 

a) Scharakteryzowanie typów pracy dyplomowej, możliwych do realizacji na 

kierunku Kosmetologia II stopnia o profilu praktycznym, 

b) Wprowadzenie karty pracy dyplomowej oraz protokołu badania, jako narzędzi 

niezbędnych do zatwierdzenia założeń prac przed rozpoczęciem ich realizacji, 

c) wprowadzenie oceny jakości realizacji pracy dyplomowej. 

 

Zaangażowanie w proces kwalifikacji, zatwierdzania i oceny 

jakości realizacji prac dyplomowych na kierunku kosmetologia 

1. W proces kwalifikacji, zatwierdzania i realizacji prac dyplomowych na kierunku 

kosmetologia II stopnia zaangażowani są:  

a) promotorzy, którzy są zobowiązani do przekazywania karty pracy dyplomowej 

stworzonej we współpracy z dyplomantem- stanowiącej załącznik nr 1 do 

procedury; 

b) Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia i dydaktyki i koordynator kierunku 

kosmetologia odpowiedzialni za bieżącą analizę jakości i możliwości realizacji 

zaproponowanych tematów prac dyplomowych w tym ich części 

praktycznych. Efekty tej analizy wspomagają podejmowanie tematyki prac 

dyplomowych na możliwie najwyższym poziomie;  

c) przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego upoważnieni do 

bieżącego kontaktu z przedstawicielami Uczelni w sprawie oceny jakości 

realizowanych w Uczelni prac dyplomowych;  

d) dyplomanci upoważnieni do bieżącego kontaktu z przedstawicielami Uczelni w 

sprawie realizacji pracy dyplomowej.  
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Opis procesu kwalifikacji, zatwierdzania i jakości realizacji pracy 

dyplomowej na kierunku kosmetologia II stopnia 

 

1. Proces kwalifikacji i zatwierdzania tematyki pracy dyplomowej na kierunku 

kosmetologia prowadzony jest przed rozpoczęciem realizacji części praktycznej pracy 

dyplomowej.  

2. Proces oceny jakości realizacji pracy przeprowadzony jest w oparciu o ocenę 

obronionej pracy dyplomowej.  

3. Część praktyczna pracy dyplomowej może mieć charakter: 

a) projektowy – w tym samodzielne opracowywanie procedur zabiegowych, 

receptur wyrobów kosmetycznych, itp.; 

b) projekcyjny – w tym opracowywanie nowych lub modyfikacja dotychczas 

używanych metod i ich zastosowań; 

c) eksperymentalny – przy zastosowaniu metod ilościowych i jakościowych 

właściwych dla nauk medycznych, w tym realizacja czynności o charakterze 

badawczo-eksperymentalnym przy udziale probantów; 

d) badawczy – przy zastosowaniu metod, technik i narzędzi właściwych dla nauk 

medycznych, w tym skutkujące odkryciem nowych zjawisk i zależności lub 

mające wpływ na rozwój nauk medycznych lub pokrewnych; 

e) systematyzujący – przy zastosowaniu metod i technik identyfikacji i 

rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu nauk medycznych lub 

pokrewnych – ocena praktyki w świetle teorii.  

4. Część praktyczna pracy dyplomowej może mieć charakter mieszany, łączący 

specyfikę prac z pkt. 2a-2e. 

5. Każdy promotor pracy dyplomowej ma obowiązek przedłożyć kartę pracy 

dyplomowej, zgodnie z załącznikiem 1, do Koordynatora kierunku kosmetologia, który 

ocenia możliwości realizacji części praktycznej w zakresie infrastruktury badawczej 

dostępnej na Uczelni. Ewentualne niedobory infrastruktury niezbędnej do realizacji 

zaproponowanego projektu zgłoszone przez Koordynatora i/lub Pełnomocnika 

uzupełnia się na bieżąco, po zaakceptowaniu kosztów zakupów i/ lub napraw przez 

Rektora. 

6. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Koordynatora kierunku kosmetologia 

kartę pracy dyplomowej otrzymuje Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia i dydaktyki, 

który po zapoznaniu się z nią zatwierdza temat, odrzuca go lub wskazuje uchybienia 

wymagające korekty. 
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7. Karty prac o charakterze eksperymentalnym lub badawczym z udziałem probantów 

muszą być uzupełnione o protokół badania [ZAŁĄCZNIK NR 1 do KARTA PRACY 

DYPLOMOWEJ]. Przykładowy protokół badania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

8. Projekt protokołu badania otrzymuje Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia i dydaktyki, 

który po zapoznaniu się z nim:  

a. opiniuje go pozytywnie lub negatywnie i przekazuje; 

b. zatwierdza go, odrzuca lub przekazuje do uzupełnienia bądź poprawek. 

9. Zatwierdzenie karty pracy i protokołu badania (jeśli jest wymagany – ust.7) stanowi 

podstawę do rozpoczęcia realizacji części praktycznej pracy dyplomowej.  

10. Ostatecznej oceny potrzeb uzupełnienia zasobów literatury niezbędnych do realizacji 

prac dyplomowych dokonuje Biuro Nauki wraz z pracownikami Biblioteki na podstawie 

analizy literatury uwzględnionej w kartach poszczególnych projektów, a weryfikacją jej 

dostępnością w Bibliotece WSIiZ. 

11. Ocenę jakości realizacji prac dyplomowych dokonuje się poprzez porównanie założeń 

uwzględnionych w karcie projektu, a finalną postacią pracy dyplomowej zgodnie 

załącznikiem nr 3.   

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

 

                                                  dr n. chem. Sebastian Grzyb 

 

 
 


