
Załącznik nr 1  do Uchwały nr 3/2022  

Rady Dydaktycznej Kierunku Kosmetologia 

 

Regulamin przygotowywania prac dyplomowych na kierunku kosmetologia 

 

Na podstawie § 35 ust. 7 pkt. 1 Regulaminu studiów (Uchwała Senatu Uniwersytetu 

Medycznego nr 13/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.), w zw. z  zarządzeniem 87/2019  z dnia 

01.10.2019 ze zm.  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogólnych zasad 

przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz 

wytycznych dla rad dydaktycznych kierunków, dotyczących ustalenia szczegółowych zasad 

przygotowywania i oceny prac dyplomowych Rada Dydaktyczna Kierunku Kosmetologia 

uchwala co następuje: 

Postanowienie ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przygotowywania i oceny prac dyplomowych 

na kierunku kosmetologia dla studiów I i II stopnia. 

 

Rodzaje prac dyplomowych 

§ 2 

1. Prace licencjackie (studia I stopnia profil studiów praktyczny) realizowane są jako prace 

doświadczalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wydziału. 

2. Prace magisterskie (studia II stopnia profil studiów ogólnoakademicki) realizowane są jako 

prace doświadczalne (lub ankietowo statystyczne). Jedynie po zaopiniowaniu przez 

Prodziekana ds. kierunku Kosmetologia prace magisterskie mogą mieć charakter 

poglądowy. Prace magisterskie realizowane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych 

Wydziału. 

3. W uzasadnionych przypadkach prace dyplomowe mogą być realizowane na powyższych 

zasadach w jednostkach poza Wydziałem tj. w klinikach prowadzących zajęcia ze 

studentami Kosmetologii  

4. Temat i treść pracy dyplomowej powinny być związane z osiągnięciem efektów uczenia się 

na danym kierunku studiów i stanowić integralny element programu studiów.  

5. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem 

naukowym.  

6. W pracach doświadczalnych część teoretyczna powinna być zredukowana do zakresu 

obejmującego wyłącznie ścisłą tematykę prowadzonego eksperymentu badawczego (w 

zakresie odpowiadającym określonemu stopniowi studiów). Główny nacisk pracy powinien 

być postawiony na opis eksperymentu, dyskusję wyników i wnioski. 

7.  Praca licencjacka (doświadczalna) powinna zawierać kolejno: 



a) Stronę tytułową zgodną z wzorem określonym w Zarządzeniu 87/2019; 

b) Spis treści; 

c) Wykaz skrótów (opcjonalnie); 

d) Wprowadzenie (2-5 stron); 

We wprowadzeniu należy osadzić własne badanie w szerokim kontekście badawczym 

i podkreślić jego ważność, czyli uzasadnić potrzebę podjęcia własnej tematyki badawczej.  

Należy dokonać aktualnego przeglądu literaturowego wybranego obszaru badawczego 

i powołać się na kluczowe publikacje naukowe. W razie potrzeby podkreślić kontrowersyjne 

i rozbieżne hipotezy.  

Na koniec wskazać główny cel podjętego badania. 

 

e) Część doświadczalną, z podziałem na rozdziały: 

- Materiały i metody  

W tej części pracy należy szczegółowo opisać przeprowadzone badanie, tak aby na podstawie 

podanego opisu umożliwić innym powtórzenie eksperymentu. Należy opisać wykorzystane w 

doświadczeniu materiały, urządzenia/sprzęt badawczy, użyte oprogramowanie itp. oraz 

metodykę badawczą i przebieg badania. Nowe metody i protokoły należy przedstawić 

szczegółowo, natomiast dobrze znane metody można krótko opisać i odpowiednio zacytować.  

 

- Rezultaty i dyskusja wyników 

Należy podać zwięzły i precyzyjny opis wyników eksperymentalnych, ich interpretację oraz 

wnioski jakie można wyciągnąć z podjętych badań. Podkreślić ewentualne ograniczenia badań. 

Ponadto, omówić wyniki i sposób ich interpretacji w perspektywie wcześniejszych badań. 

 

Łączna liczba pozycji literaturowych w pracy nie powinna przekraczać 50. 

 

f) Podsumowanie/Wnioski końcowe ( maks. 1 strona); 

g) Streszczenie w j. polski i j. angielskim (maks. 1 strona); 

h) Bibliografię; 

i) Wykaz tabel, schematów, wykresów, itp.; 

j) Załączniki, szczegółowo określone w Zarządzeniu 87/2019. 

 

8. Praca magisterska powinna zawierać kolejno: 

a) Stronę tytułową zgodną z wzorem określonym w Zarządzeniu 87/2019; 

b) Spis treści; 

c) Wykaz skrótów; 

d) Wstęp (1-2 strony); 

We wstępie należy osadzić własne badanie w szerokim kontekście badawczym i podkreślić 

jego ważność, czyli uzasadnić potrzebę podjęcia własnej tematyki badawczej.  

Na koniec wskazać główny cel podjętego badania. 



 

e) Część merytoryczną, z podziałem na rozdziały: 

- Część literaturowa 

Należy dokonać aktualnego przeglądu literaturowego wybranego obszaru badawczego 

i powołać się na kluczowe publikacje naukowe. W razie potrzeby podkreślić 

kontrowersyjne i rozbieżne hipotezy.  

 

- Materiały i metody  

Należy opisać wykorzystane w doświadczeniu materiały, urządzenia/sprzęt badawczy, użyte 

oprogramowanie itp. oraz metodykę badawczą i przebieg badania. Nowe metody i protokoły 

należy przedstawić szczegółowo, natomiast dobrze znane metody można krótko opisać 

i odpowiednio zacytować.  

 

- Rezultaty i dyskusja wyników 

Należy podać zwięzły i precyzyjny opis wyników eksperymentalnych, ich interpretację oraz 

wnioski jakie można wyciągnąć z podjętych badań. Podkreślić ewentualne ograniczenia 

badań. 

Ponadto, omówić wyniki i sposób ich interpretacji w perspektywie wcześniejszych badań. 

 

Łączna liczba pozycji literaturowych w pracy nie powinna przekraczać 100. 

 

f) Podsumowanie/Wnioski końcowe ( maks. 2 strona);  

g) Streszczenie w j. polski i j. angielskim (maks. 1 strona); 

h) Bibliografię; 

i) Wykaz tabel, schematów, wykresów, itp.; 

j) Załączniki, szczegółowo określone w Zarządzeniu 87/2019. 

 

 

Miejsce realizacji pracy dyplomowej 

§ 3 

1. Pracownik Dziekanatu wysyła zapytanie do kierowników Zakładów/Klinik, które realizują 

zajęcie na kierunku kosmetologia z prośbą o wskazanie liczby studentów jaką mogą 

przyjąć w danym roku akademickim w celu przygotowania pracy dyplomowej i 

przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

2. Po zebraniu zgłoszeń Komisja ustala przydział liczby  miejsc poszczególnym 

Zakładom/Klinikom i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Dydaktycznej Kierunku 

Kosmetologia. 

 

 

Wybór miejsca realizacji pracy dyplomowej 

§ 4 



1. Zatwierdzona lista zostaje przedstawiona studentom  I/II stopnia za pośrednictwem strony 

internetowej dedykowanej do zapisów http://zapisy.cit.umed.pl/. 

2. Po zapoznaniu się z listą zakładów/klinik i proponowanych miejsc, każdy student dokonuje 

zapisu na ww. stronie wybierając tylko jedno miejsce, w którym chciałby wykonywać prace 

zgodnie z dostępnością miejsc. 

3. W przypadku, gdy student nie dokona zapisu we wskazanym terminie, decyzję 

o przydziale miejsca podejmuje Prodziekan w oparciu o listę miejsc nieobsadzonych. 

 

Wybór tematu pracy dyplomowej 

§ 5 

1. W wyznaczonym terminie student zgłasza się do wybranego Zakładu/Kliniki w celu 

ustalenia tematu pracy dyplomowej. Następnie wypełnia deklaracje stanowiącą załącznik do 

zarządzenia 87/2019. Podpisaną deklarację student składa w Dziekanacie do 31 października 

roku akademickiego w którym ma się odbyć egzamin dyplomowy. 

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych 

§ 6 

1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w gmachu Wydziału Farmaceutycznego. Inna 

lokalizacja jest możliwa po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Oddziału Kosmetologii. 

2. W oparciu o Regulamin Studiów w UM w Łodzi § 39 ust. 1 Egzamin dyplomowy odbywa 

się nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej oraz § 

35 ust.4 Jeżeli rada dydaktyczna nie zdecyduje inaczej student zobowiązany jest złożyć pracę 

dyplomową w terminie (…) do 30 września. W przypadku studentów, którzy planują 

kontynuację studiów na II stopniu, egzamin powinien odbyć się w terminie najpóźniej do 15 

września danego roku. Terminy egzaminów dyplomowych uwzględniając terminy letniej 

sesji egzaminacyjnej powinny obejmować miesiące: czerwiec, lipiec, wrzesień. 

 

Złożenie pracy dyplomowej  

§ 7 

1. Promotor i Recenzent wystawia opinię na temat przyjętej do recenzji pracy 

dyplomowej w czasie do 3 dni roboczych. 

2. Na 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego student składa w Dziekanacie pracę  

wg. następujących zasad: 

- Student składa pracę dyplomową w formie papierowej, w  miękkiej oprawie, dwustronnie 

wydrukowaną, wraz z oświadczeniami, które umieszcza się na końcu pracy: oświadczenie o 

samodzielnym przygotowaniu i oryginalności pracy dyplomowej; oświadczenie o zgodności 

papierowej wersji pracy dyplomowej z wersją elektroniczną; oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na udostępnienie oraz wykorzystanie pracy do celów naukowych, badawczych i edukacyjnych; 

http://zapisy.cit.umed.pl/


opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym – jeśli jest wymagana; 

oświadczenie promotora o akceptacji pracy dyplomowej; do egzemplarza pracy dyplomowej 

składanego w Dziekanacie w formie papierowej musi zostać dołączona praca dyplomowa w 

formie elektronicznej utrwalonej cyfrowo na dowolnym nośniku danych (w formacie 

nieedytowalnego pliku PDF oraz w formie edytowalnego pliku tekstowego, tytuł pracy w 

plikach powinien być w formacie „imię_nazwisko_tytuł pracy”) nośnik danych z elektroniczną 

wersją pracy dyplomowej, opatrzony imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy, 

umieszcza się w papierowej kopercie przyklejonej do trzeciej strony okładki) 

- Wniosek o dopuszczenie do obrony 

- Ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez Promotora 

- Ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez Recenzenta  

- Wydruk raportu z JSA (Jednolitego Systemu Antyplagiatowego) podpisany przez Promotora; 

3. Warunkiem przyjęcia pracy jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

 

Egzamin dyplomowy 

§ 8 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego  w ustalonym 

przez członków Komisji terminie. 

2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

3. Podczas egzaminu dyplomowego student powinien wykazać się wiedzą  

i umiejętnościami w zakresie dyscypliny, której dotyczy praca dyplomowa,  

a w szczególności znajomością tematyki i metodyki pracy. 

4. Protokół na egzamin dyplomowy odbiera promotor lub wyznaczony pracownik 

Zakładu/Kliniki. Niezwłocznie po zakończonym egzaminie uzupełniony protokół 

przekazuje do Dziekanatu. 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

1. Wszystkie szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przygotowania pracy dyplomowej i 

dokumentów jakie należy złożyć przed obroną są zawarte w Zarządzeniu nr 87/2019  

z dnia 1 października 2019 r (dostępnego na stronie internetowej Wydziału 

Farmaceutycznego UM w Łodzi – zakładka „Dla 

studentów/Regulaminy/Kosmetologia/Zasady przygotowania prac dyplomowych).  

Dodatkowo zasady te są szczegółowo omawiane na zajęciach „Metodologia badań 

naukowych” dla studentów III roku I stopnia i „Ćwiczenia specjalistyczne z elementami 

badań naukowych” dla studentów II roku II stopnia. 


