
 

 

II ROK 
 

INSTRUKCJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku kosmetologia w październiku 2019 r. 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA (dotyczy każdej specjalności) 

STUDIA: PIERWSZEGO STOPNIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK 

1. Praktyki, uwzględnione w programach studiów stanowią integralną część planów 

studiów na kierunku kosmetologia - 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. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Ogólne cele praktyk obejmują: 

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 pracy oraz gotowości. 



 

 

III. ORGANIZACJA I RODZAJE PRAKTYK 

1. Łączna liczba godzin praktyk realizowanych w programie studiów wynosi:  

640 godzin, o wartości 21 punktów ECTS. 

2. Dziennie czas trwania praktyk wynosi nie mniej niż 6 godzin. 

3. Rodzaje praktyk: 

a) praktyka obserwacyjna – semestr II (160 godzin) 

Praktyka obserwacyjna ma na celu zapoznanie studenta ze specyfiką, sposobem 

funkcjonowania, organizacją pracy oraz zadaniami realizowanymi przez placówki 

(rodzaje placówek określone w pkt. 1). W trakcie praktyki obserwacyjnej student 

zapoznaje się z działalnością, sposobem organizacji, infrastrukturą danej placówki. 

Poznaje zakres obowiązków pracowników, przepisy dotyczących nadzoru 

epidemicznego, bhp i p. poż., regulaminy i zwyczaje obowiązujące w placówkach oraz 

wymaganą dokumentację na stanowisku kosmetologa. 

 

b) praktyka asystencka – semestr III (160 godzin) 

Praktyka asystencka ma na celu zdobywanie praktycznych umiejętności 

wykonywania pracy kosmetologa poprzez uczestniczenie w zadaniach realizowanych 

przez opiekuna praktyk. Student poznaje warsztat pracy i sposób realizowania zadań 

na stanowisku kosmetologa. Uczy się programowania i planowania pracy. 

 

a) praktyka doskonaląca – semestr IV (160 godzin) i V (160 godzin) 

Praktyka doskonaląca ma na celu potwierdzenie umiejętności studenta nabytych 

podczas studiów oraz kształcenia praktycznego w samodzielnym planowaniu, 

organizowaniu i wykonywaniu pracy kosmetologa, w tym także kierowania zespołem 

ludzkim. Student poznaje sposoby finansowania gabinetu, zasady przechowywania 

dokumentów. 

 

 

 



 

 

20 godzin przeznaczonych jest na spotkania studenta z Koordynatorem  

ds. praktyk i kształcenia praktycznego dla kierunku kosmetologia Tarnowskiej Szkoły 

Wyższej w celu omówienia przygotowania studenta do odbycia, ewaluacji  

i podsumowania odbytych praktyk. Godziny te są dokumentowane w Dzienniku 

Praktyk. 

4. Studenci odbywają praktyki w następujących placówkach: 

a. profesjonalne gabinety kosmetyczne, 

b. ośrodki SPA, wyposażone w aparaturę kosmetyczną, realizujące pełny zakres 

zabiegów kosmetycznych, 

c. ośrodki Wellness, wyposażone w aparaturę kosmetyczną, realizujące pełny 

zakres zabiegów kosmetycznych, 

d. ośrodki odnowy biologicznej. 

5. Student odbywa praktyki w dowolnie wybranej placówce realizującej pełny zakres 

usług kosmetycznych. 

6. Profil placówki powinien odpowiadać profilowi specjalności na kierunku 

kosmetologia, którą wybrał student. 

7. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia danego semestru w roku 

akademickim. 

8. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w terminie, Dziekan 

Wydziału w porozumieniu z Koordynatorem ds. praktyk i kształcenia praktycznego 

może na wniosek studenta zezwolić na jej realizację poprzez indywidualny tok 

praktyk.  

IV. OBOWIĄZKI STUDENTA 

1. W ramach praktyki zawodowej student zobowiązany jest do prowadzenia 

Dziennika praktyk (wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji). 

2. Po zakończeniu każdej praktyki student jest zobowiązany uzyskać od opiekuna 

praktyki Opinię o przebiegu praktyk (wzór stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji). 

 



 

 

3. Warunkiem zaliczenia praktyk jest złożenie przez studenta Koordynatorowi  

ds. praktyk i kształcenia praktycznego kompletu dokumentów potwierdzających 

przebieg praktyk wraz z Kartą Zaliczenie Praktyk oraz Kartą Samooceny Studenta 

(wzór stanowi załącznik nr 4 oraz załącznik nr 2 do Instrukcji). 

4. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Koordynator ds. praktyk i kształcenia 

praktycznego, po spełnieniu przez studenta wszystkich wymagań opisanych  

w niniejszej instrukcji. 

5. W szczególnych przypadkach student może, po zaopiniowaniu przez 

Koordynatora ds. praktyk i kształcenia praktycznego, zwrócić się do Dziekana 

Wydziału o zmianę warunków zaliczenia praktyki. 

6. Student zobowiązany jest do: 

a. przestrzegania ustaleń niniejszej Instrukcji; 

b. przedstawienia Instrukcji opiekunowi praktyk; 

c. dokumentowania powyższych ustaleń zgodnie z zapisem niniejszej Instrukcji. 

d. posiadania własnej odzieży ochronnej: fartuch kosmetyczny lub mundurek; 

obuwia zmiennego, identyfikatora, dzienniczka praktyk. 

7. Student zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów 

sanitarno – epidemiologicznych potwierdzonej aktualnymi wynikami badań  

(we własnym zakresie). 

 

 


