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INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 
 

KIERUNEK:  KOSMETOLOGIA 

 
SPECJALNIOŚĆ:  -KOSMETOLOGIA STOSOWANA Z MARKETINGIEM FIRMY KOSMETYCZNEJ 
                          -KOSMETOLOGIA Z ZARZĄDZANIEM ZDROWYM STYLEM ŻYCIA 
 
PROFIL:  PRAKTYCZNY 
 
STUDIA:  Pierwszego stopnia 
 
 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK 
 

1. Praktyki, uwzględnione w programach studiów stanowią integralną część planów studiów - mają 
charakter obligatoryjny i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi. 

2. Podczas Praktyk studenci poprzez łączenie teorii z praktyką, nabywają, rozwijają, uzupełniają                               
i doskonalą wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kosmetologa. 

3. Zasadniczym celem praktyk studenckich jest gromadzenie doświadczeń i poszerzenie nabytej                             
w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. 
 

II. ORGANIZACJA PRAKTYK 
 
1. Łączna liczba godzin praktyk realizowanych w programie studiów wynosi: 320 godzin                                          

(45 minutowych  – traktowanych jako jednostki lekcyjne ) – o wartości 16  punktów ECTS.  
2. Dziennie czas trwania Praktyk wynosi nie mniej niż 5 godzin. 
3. Student odbywa praktyki w dowolnie wybranym gabinecie kosmetycznym. 
 
III. CELE  PRAKTYK 

 
1. Ogólne cele Praktyk:  

1) Przygotowanie wysokokwalifikowanego kosmetologa, wykonującego wszystkie zabiegi 
kosmetyczne, pogłębianie wiadomości teoretycznych i doskonalenie umiejętności 
praktycznych zdobytych w trakcie realizacji programu nauczania; 

a)  poznanie specyfiki zawodu, zasad organizacji pracy i funkcjonowania gabinetu 
kosmetycznego; 

b) nabycie umiejętności organizowania pracy, a także jej planowania, prowadzenia   
i dokumentowania;  

c) nabycie umiejętności analizowania efektów własnej pracy oraz pracy innych 
kosmetologów 

d) poznanie problemów występujących w danej placówce; 
e) kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności                                

i sumienności w podejściu w wykonywaniu własnej pracy oraz gotowości do 
współpracy z innymi; 

 
IV.  PRZEWIDYWANE EFEKTY –  

 
WIEDZA  
1. Posiada wiedzę dotyczącą działania substancji stosowanych w kosmetologii i możliwości ich 

zastosowania 
2. Zna ogólne zasady tworzenia i prowadzenia gabinetu kosmetycznego 
3. Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla kosmetologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami 
naukowymi 
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      UMIEJĘTNOŚCI  

1. Potrafi poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnujące, upiększające i korekcyjne                            
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz masażu, manicure i pedicure 

2. Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w pracy kosmetologa 
3. Potrafi  wykorzystać podstawową aparaturę stosowaną w zabiegach kosmetycznych 
4. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą gabinetu kosmetycznego 
5. Posiada specjalistyczne umiejętności manualne z zakresu pracy kosmetologa 

 
       KOMPETENCJE 

1. Okazuje szacunek i troskę o zdrowie klienta gabinetu kosmetycznego 
2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego zadania. 
3. Ma świadomość zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad  etyki zawodowej oraz      

poszanowania innych poglądów i kultur 
 
 

V. ORGANIZACJA PRAKTYK 
 

                  W trakcie odbywanej praktyki student zapoznaje się z działalnością, stopniem organizacyjnym, 
bazą lokalową, infrastrukturą gabinetu kosmetycznego. Poznaje zakres obowiązków pracowników, 
przepisy dotyczące bhp i p.poż., regulaminy i zwyczaje obowiązujące w w/w placówce. Poznaje obowiązki, 
kompetencje i uprawnienia na stanowisku kosmetologa. Poznaje dokumentację obowiązującą w gabinecie 
kosmetycznym oraz sposób jej prowadzenia. Poznaje sposób rekrutowania i zatrudniania pracowników. 
                  Ponadto student zdobywa praktyczne umiejętności wykonywania pracy kosmetologa poprzez 
uczestniczenie w przedsięwzięciach realizowanych przez opiekuna praktyk, poznaje warsztat pracy                                                   
i sposób realizowania zadań na stanowisku kosmetologa. Uczy się programowania i planowania pracy oraz 
kierowania zespołem ludzkim. Nabywa umiejętności  związanych z planowaniem pracy placówki, 
realizacją przyjętych zadań, a także zastosowania środków informatycznych w zarządzaniu gabinetem 
kosmetycznym. Poznaje sposoby finansowania gabinetu, zasady przechowywania dokumentów, 
gospodarki sprzętem i materiałami. 
 
                 Wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk  i dokumentuje ich wykonanie w Dzienniku 
Praktyk. 
 
 

VI. OBOWIĄZKI STUDENTA 
 
1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta kompletu dokumentów potwierdzających 

realizację Praktyk (Dziennik Praktyk) - potwierdzonych przez opiekuna praktyk i opatrzonych 
pieczęciami zakładu pracy; 

2. Student zobowiązany jest do: 
1)  przestrzegania ustaleń niniejszej Instrukcji; 
2)  przedstawienia Instrukcji opiekunowi praktyk w zakładzie pracy; 
3) dokumentowania ustaleń niniejszej Instrukcji zgodnie z ustaleniami Regulaminu Praktyk. 
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