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I. PRAKTYKA Z ZAKRESU KOSMETOLOGII 

PIELĘGNACYJNEJ, UPIĘKSZAJĄCEJ I KOREKCYJNEJ 

 

IV SEMESTR  

(3 miesiące) 
 
PROGRAM PRAKTYKI 

 

   Zadania studenta: 

1. Zapoznanie  się z przepisami BHP i P/POŻ na stanowisku  pracy. 

2. Zapoznanie z prawidłowym planowaniem zabiegu kosmetycznego  

i kosmetyku zgodnie z jego rozpoznaniem. 

3. Zapoznanie z szeroką gamą zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających  

i korekcyjnych, m.in.: 

• masażem kosmetycznym uwzględniającym poszczególne rodzaje skóry, 

• zabiegami pielęgnacyjnymi oczu (tj. henna, makijaż, przedłużanie rzęs itp.), 

• zabiegami pielęgnacyjno-upiększającymi kończyny górnej (maski, usuwanie 

nadmiernego owłosienia, zdobienie i przedłużanie paznokci itp.), 

• zabiegami pielęgnacyjno-upiększającymi kończyny dolnej (maski, usuwanie 

nadmiernego owłosienia, pedicure itp.), 

• pielęgnacją piersi, 

• zabiegami pielęgnacyjno-leczniczymi i relaksacyjnymi całego ciała.  

4. Przestrzeganie  zasad etyki zawodowej. 

5. Uzyskanie jak najbardziej pożądanego wzorca osobowego przyszłego kosmetologa. 

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z realizacji praktyki: 

W wyniku realizacji praktyki student: 

1. Posiada wiedzę dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych, korekcyjnych i upiększających 

wykonywanych w gabinecie kosmetycznym. 
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2. Posiada wiedzę dotyczącą fachowego wizerunku kosmetologa i profesjonalnej 

obsługi klienta w gabinecie kosmetycznym. 

3. Posiada wiedzę na temat zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających i korekcyjnych 

stosowanych na skórę twarzy, dłoni, stóp i ciała. 

4. Posiada wiedzę psychologiczną i socjologiczną niezbędna do współpracy z klientem, 

a także lekarzem dermatologii i medycyny estetycznej. 

5. Przygotowuje stanowisko pracy i pacjenta do zabiegu pielęgnacyjnego, korekcyjnego, 

upiększającego zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz wymaganiami ergonomii. 

6. Potrafi przeprowadzić wywiad kosmetyczny oraz sporządzić stosowną dokumentację. 

7. Ocenia stan skóry stosując różne metody diagnostyczne. 

8. Przestrzega wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, 

korekcyjnych i upiększających skóry twarzy, dłoni, stóp i całego ciała. 

9. Współpracuje z lekarzem dermatologii i medycyny estetycznej. 

10. Prace wykonuje sumiennie, rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

         

 

 

 

 

Treści programowe: 

1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Działanie narzędzi i aparatury używanej w gabinecie kosmetycznym.  

3. Obserwacja pracy kosmetologa planującego i wykonującego zabiegi kosmetyczne. 

4. Poznanie ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, korekcyjnych i upiększających – 

charakterystyka. 

5. Samodzielne zaplanowanie i wykonanie wybranych zabiegów pielęgnacyjnych, 

korekcyjnych i upiększających pod kontrolą kosmetologa.  
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