
KOSMETOLOGIA 
SZKOLENIA I KONGRESY 

Zapisy na szkolenia będą prowadzone u Pani mgr Katarzyny Baran w sekretariacie. Zapisanie się jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty.(Nie 

prowadzimy zapisów telefonicznych poza Szkoleniem z Firmy Ziaja). Płatne szkolenia zapisy trwają najpóźniej do 7 dni przed jego rozpoczęciem . 

(Jeśli szkolnie nie odbędzie się pieniążki będą do odbioru w Sekretariacie u Pani mgr Katarzyny Baran). Wszystkie szkolenia są certyfikowane.  

 

Lp. termin Nazwa Opis  opłata Ilość 
punktów 

1. 9-10.11.2019 LNE Jubileuszowy 40 Kongres Kosmetyczny w Krakowie  10 pkt 
2. 16.11.2019 

godz.9-13 
THALGO 
liczba miejsc 30 

Re-balansing Treatment - skóra tłusta, tradzikowa z problemami 
nadprodukcji sebum. Aqarelle Treatment  - skóra odwodniona, problemu 
skórne związane z zastojami limfatycznymi na skórze. 
 

płatne  
50 zł 

10 pkt 

3. 22.11.2019 
godz.16-20 

ARKANA 
liczba miejsc 21 
(dla 2 i 3 roku 
Kosmetologii) 

Kwasy – szeroka gama kwasów, nowości i możliwości ich zastosowania. 
Indywidualny dobór do problemu oraz jego wykonanie podczas 
warsztatu. 

płatne 
150zł 

10 pkt 

4. 7.12.2019 
godz.8-14 

ORGANIQUE 
liczba miejsc 50 
(pokaz) 

Zabieg na ciało - Terapia Przeciwstarzeniowa (winogrona). 
Zabieg na twarz - Terapia nawilżająca na bazie ekstraktu z miąższu dyni 

płatne 
50zł 

10 pkt 

5. 14.12.2019 
godz.9-12 

ZIAJA 
liczba miejsc 14 
(dla 1 roku 
Kosmetologii) 

Diagnostyki cery , dobieramy właściwe produkty do demakijażu, peeling, 
serum i maseczki kremowe, żelowe i glinkowe, oraz kremy 
 

szkolenie 
bezpłatne 

10 pkt 

5.a 14.12.2019 
godz.12.30-
15.30 

ZIAJA 
liczba miejsc 14 
(dla 2 i 3 roku 
Kosmetologii) 

Zabieg rozświetlający z kwasem migdałowym lub pirogronowym z wit. C – 
oraz jeśli czas pozwoli -  Zabieg przeciwzmarszczkowy, nawilżający lub 
przeciwbakteryjny  z użyciem kompleksu kwasów AHA 
 

szkolenie 
bezpłatne 

10 pkt 

6. 25.01.2020 
godz.9-15 

RBS 
liczba miejsc 21 

Mix kwasów – możliwość mieszania różnych firm pomiędzy sobą, 
kreatywność doboru do problemu skóry. Wykonanie zabiegu podczas 
szkolenia. 

płatne 
50zł 

10 pkt 

 



MODUŁ PRAKTYCZNY 

 Jest realizowany w ramach przedmiotu: Warsztaty kosmetyczne (do ściągnięcia ze str. internetowej TSZW) 

To zajęcia praktyczne realizowane  na studiach o profilu praktycznym, które w bezpośredni sposób mają przygotować studenta do  pracy 
zawodowej.  Każdy student jest zobowiązany zdobyć określoną liczbę punktów w semestrze poprzez uczestniczenie w zajęciach proponowanych 
w programie: MODUŁU PRAKTYCZNEGO (szkolenia ,kongresy, warsztaty, aktywność w ramach współpracy ze Szkołami Ćwiczeń) ). Minimalna 
liczba punktów za każdy semestr to 30 pkt do zdobycia. Uzupełnione Moduły można pozostawiać w Dziekanacie dla opiekuna Kosmetologii Pani 
mgr Dagmary Mróz. Listę obecności ze szkoleń na terenie TSzW będzie posiadać opiekun kierunku jako potwierdzenie obecności.  Szkolenia poza 
terenem uczelni – proszę dołączyć kopie certyfikatu z widoczną datą. Kongres będzie zaliczony w momencie stawienia się na miejscu i zrobieniu 
sobie zdjęcia z wnętrza (w tle logo LNE) i przesłaniu na maila opiekuna kierunku jako potwierdzenia obecności(maila należy podpisać). 

Szkolenia organizowane na terenie Tarnowskiej Szkoły Wyższej - każde szkolenie można zdobyć 10 pkt. 

Szkolenie poza ternem uczelni jest punktowane 10 pkt. (szkolenie własne może być zaliczone raz w roku w ramach Modułu Praktycznego) 

Kongresy 10 pkt. 

Warsztaty 20pkt. 

DZIENNIK  PRAKTYK  ( do ściągnięcia ze strony TSZW) 

Każdego roku akademickiego student musi odbyć praktyki w gabinecie kosmetycznym (gabinecie odnowy biologicznej, SPA itp.) ilość godzin do 

zdobycia to 160h rocznie. Złożenie dzienników praktyk(poza 3 rokiem studiów) możliwa jest do końca września danego roku akademickiego u 

opiekuna kierunku bądź w dziekanacie (z adnotacją dla Pani mgr Dagmary Mróz).  

 

 Opiekun Kosmetologii mgr Dagmara Mróz 

Meil : kosmetologiatsw@wp.pl 

Godziny dyżurów dla studentów: 

22.10.2019   12.00-16.00,   29.10.2019   8.00-12.00,   5.11.2019   8.00-12.00,   12.11.2019   8.00-12.00,   19.11.2019   11-15.00 

26.11.2019 8.00-12.00,   3,10,17.12.2019   8.00-12.00,   7,14,21,28.01.2020   8.00-12.00 

mailto:kosmetologiatsw@wp.pl

