
 

 

INSTRUKCJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA 

STUDIA: DRUGIEGO STOPNIA 

PROFIL: PRAKTYCZNY 

 

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. CELE  PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Przygotowanie wysokokwalifikowanego kosmetologa, wykonującego wszystkie 

zabiegi kosmetyczne, pogłębianie wiadomości teoretycznych  

i doskonalenie umiejętności praktycznych zdobytych w trakcie realizacji 

programu nauczania; 

2. Nabycie umiejętności indywidualnego poradnictwa w obszarze pielęgnacji oraz 

profilaktyki starzenia skóry. 

3. Poznanie specyfiki zawodu, zasad organizacji pracy i funkcjonowania gabinetu 

kosmetycznego; 

4. Nabycie umiejętności organizowania pracy, a także jej planowania, prowadzenia 

i dokumentowania;  

5. Nabycie umiejętności analizowania efektów własnej pracy oraz pracy innych 

kosmetologów; 

6. Poznanie problemów występujących w danej placówce; 



 

 

7. Kształtowanie postawy otwartości na nowe doświadczenia, rzetelności  

i sumienności w podejściu w wykonywaniu własnej pracy oraz gotowości  

do współpracy z innymi; 

 

III. ORGANIZACJA I RODZAJE PRAKTYK 

 

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

480 godzin o wartości 16 punktów ECTS. 

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

3. Student odbywa praktyki w dowolnie wybranej placówce realizującej pełny 

wachlarz usług kosmetycznych. 

4. Studenci w zależności od specjalizacji będą odbywać praktyki  

w następujących placówkach: 

✓ gabinetach kosmetycznych, 

✓ uzdrowiskach, 

✓ centrach odnowy biologicznej, gabinetach odnowy biologicznej, centrach SPA 

✓ podmiotach leczniczych – oddziałach dermatologicznych, poradniach 

dermatologicznych, gabinetach dermatologicznych, 

✓ firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach i ośrodkach analizujących 

jakość produktów kosmetycznych.  

5. Praktyki studenckie są obowiązkową formą aktywności studenta.  

Odbywają się po ukończeniu pierwszego semestru nauki, są realizowane  

w wymiarze 480 godzin, trwają co najmniej 3 miesiące w trybie 2 – letniego 

kształcenia. 

praktyka obserwacyjna – II semestr (80 godzin) – poznanie struktury 

organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej placówki, zapoznanie się  

ze sposobem prowadzenia dokumentacji w danej placówce, obserwacja pracy 

kosmetologa; 

praktyka asystencka – II semestr (70 godzin) – obserwacja zabiegów 

specjalistycznych prowadzonych przy użyciu nowoczesnego sprzętu; 

 

 



 

 

praktyka asystencka – III semestr (150 godzin) – nawiązywanie 

indywidualnego kontaktu z klientem/pacjentem, przeprowadzanie wstępnego 

wywiadu, diagnostyka, planowanie działań i profilaktyki w konkretnym przypadku, 

wykonywanie zabiegów z opiekunem praktyk; 

praktyka doskonaląca – IV semestr (180 godzin) – ćwiczenie umiejętności 

praktycznych pod kontrolą opiekuna praktyk, praca z wykorzystaniem sprzętu 

specjalistycznego; Wykonuje zadania zlecone przez opiekuna praktyk  

i dokumentuje ich wykonanie w Dzienniku Praktyk. 

6. Student może realizować praktyki zawodowe systemem indywidualnym  

lub grupowym. 

7. Na wniosek studenta, Dziekan może, po uprzednim  zaopiniowaniu wniosku 

przez koordynatora praktyk zawodowych podjąć decyzję związaną ze 

zwolnieniem studenta z obowiązku realizacji praktyki zawodowej na 

podstawie udokumentowanego zrealizowania efektów uczenia się/programu 

kształcenia w zakresie treści objętych praktyką; 

8. Zaliczenie praktyki jest warunkiem zaliczenia roku. 

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

Dziekan w porozumieniu z koordynatorem praktyk może zezwolić na jej 

realizację w innym /dogodnym dla studenta/ terminie. 

 

IV.  OBOWIĄZKI STUDENTA 
 

1. Miejsce i czas odbywania praktyki, oraz wymiar godzinowy praktyki 

odnotowuje się w dzienniku praktyk zawodowych, w miejscu przewidzianym 

na wpis dotyczący realizacji praktyk zawodowych. 

2. W ramach praktyki zawodowej student zobowiązany jest do przygotowania 

ustalonej dokumentacji. Przygotowanie i złożenie tej dokumentacji jest 

warunkiem zaliczenia danej praktyki. Dokumentację student przygotowuje  

i składa u koordynatora ds. praktyk i kształcenia praktycznego wraz z: 

a) dziennikiem praktyk; 

b) kartą oceny studenta i opinią o przebiegu praktyk; 

c) sprawozdaniem studenta z praktyk; 

d) kartą samooceny studenta 



 

 

3. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje koordynator ds. praktyk  

i kształcenia praktycznego, po spełnieniu przez studenta wszystkich 

wymagań opisanych w niniejszej instrukcji.  

4. W szczególnych przypadkach student może, po zaopiniowaniu przez 

koordynatora ds. praktyk i kształcenia praktycznego, zwrócić się do 

Dziekana Wydziału o zmianę warunków zaliczenia praktyki. 

 


