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1. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEBIEGU PRAKTYK  

A. Obowiązki słuchacza praktyk: 

- pobrać (z Dziekanatu) podpisane przez Dziekana lub Pełnomocnika Rektora ds. 

Praktyk, Karier i Interesariuszy Zewnętrznych: 

* Skierowanie na praktykę (Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania 

w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz  

* Umowę o organizację praktyki studenta - 3 egzemplarze 

- pobrać i wydrukować (ze strony Uczelni – zakładka: dla Studentów / Dziekanat / 

Praktyki i staże),  

* Dzienniczek Praktyk 

- uzupełnić Dzienniczek praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (z Dziekanatu) 

- zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym odbywana będzie praktyka w celu 

omówienia spraw organizacyjnych.  

- posiadać aktualną książeczkę Sanepidu oraz biały fartuch i obuwie na zmianę, 

- w trakcie praktyk student zobowiązany jest do przestrzegania zasad, regulaminów            

i zaleceń kierownika podmiotu, będącego miejscem praktyk, 

- brać udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonym przez osobę 

kompetentną w miejscu odbywania praktyk,  

- nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim 

- wypełnione Dzienniczek praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk, wraz                      

z 1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk.                        

W przypadku semestru zimowego do 20 lutego, natomiast przypadku semestru letniego     

do 20 września. 

 

B. Czas trwania i wymagane miejsca odbywania praktyk:  600 godzin / 24 ECTS 

6 miesięcy - w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia 

 tj. 24 tygodnie, 120 dni roboczych, 600 godzin akademickich  

(gdzie 1h akademicka = 45 minut) / 24 ECTS 

 

• ROK I      (II  semestr ) – 150  godzin  / 6 ECTS 

• ROK II     (III semestr) – 150  godzin  / 6 ECTS 

• ROK II     (IV semestr) – 150  godzin  / 6 ECTS 

• ROK III    (V semestr)  – 150  godzin  / 6 ECTS 
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• praktyka zawodowa powinna odbywać się na stanowiskach, na których będzie 

pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności praktyczne: salony i gabinety kosmetyczne, 

gabinety medycyny estetycznej, ośrodki odnowy biologicznej, laboratoria 

kosmetyczne, laboratoria firm farmaceutycznych zajmujących się technologią 

kosmetyku oraz w firmach kosmetycznych. Ponadto mogą to być również: 

przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków, firmy zajmujące się 

surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków, redakcje 

czasopism zajmujących się tematyką kosmetyczną. 

  

C. Cele ogólne praktyki zawodowej: 

- przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa poprzez nabycie umiejętności 

praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku 

zajęć dydaktycznych na uczelni; 

- potwierdzenie i rozwój kompetencji zawodowych studenta w ramach wybranego kierunku 

kosmetologia; 

- pogłębienie wiedzy ogólnej i dziedzinowej z zakresu nauk o zdrowiu, umiejętności 

praktycznego jej zastosowania 

- kształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników 

 

D. Cele szczegółowe praktyki zawodowej: 

- weryfikacje wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych przez studentów podczas nauki 

na uczelni, w tym wykształcenie zdolności praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w 

toku studiów (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej);  

- poznanie przez studentów warunków i specyfiki pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach 

związanych z ochroną zdrowia i pielęgnacją urody;  

- doskonalenie zdolności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we 

współdziałaniu z zespołem pracowników;  

- kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia; 

- poznanie środowiska zawodowego kosmetologów oraz medycznych zawodów 

pokrewnych i współpracujących - przez obserwację i naśladowanie zachowań pracowników 

danego przedsiębiorstwa studenci poznają zakres swoich przyszłych obowiązków; 
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- możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie przez studentów oczekiwań 

pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności  

i postaw, w tym postaw etycznych i porównanie ich z własnymi możliwościami na rynku 

pracy; 

- nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie 

poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu do badań prowadzonych w ramach 

realizowanych prac kontrolnych, zaliczeniowych, magisterskich a w przyszłości 

doktorskich; 

 

E. Zadania i ich realizacja: 

• zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników w miejscu 

odbywania praktyki, w tym przepisów BHP, przeciwpożarowych i Sanepid-u; 

• zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem podmiotu, w którym praktyka jest 

odbywana oraz zadaniami kosmetologa i współpracy ze specjalistami; 

• czynne uczestnictwo w przygotowywaniu stanowiska pracy, a po pracy w jego 

porządkowaniu; 

• branie udziału w szkoleniach prowadzonych w miejscu odbywania praktyk; 

• zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów i 

stosowanych preparatów, przygotowywania pacjentów do zabiegu, udzielanie 

pacjentom porad w zakresie doboru i stosowania profesjonalnych kosmetyków, 

prowadzenia dokumentacji niezbędnej do poprawnego funkcjonowania podmiotu, w 

którym odbywana jest praktyka; 

• prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia 

i zakończenia praktyki; zaliczenia praktyki przez opiekuna w miejscu odbywania 

praktyk; uzupełnianie Karty tygodniowej z informacjami na temat wszystkich 

wykonywanych w danym dniu zabiegów i czynności związanych z pracą w danym 

podmiocie, potwierdzonej przez opiekuna praktyk w miejscu jej odbywania; 

uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne uwagi i spostrzeżenia, uzyskanie Opinii 

opiekuna praktyk; napisanie własnej opinii na temat przebiegu praktyki); 

• podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest frekwencja studenta w wymiarze 

wymaganym w programie praktyki, opanowanie wiedzy i umiejętności określonych 

w programie praktyki, postawa (kompetencje społeczne) studenta, oddanie Dziennika 

Praktyk.  
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F. Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyk: 

- złożenie do Dziekanatu: 

• Dziennika Praktyk (najlepiej z opinią) wraz z wypełnionymi Kartami 

tygodniowymi w celu uzyskania zaliczenia odbytej praktyki, 

• Umowy - 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany 

 

2. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PRAKTYK STUDENTA/TKI 

2.1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW I ROKU  

- czas trwania: 150 godz. (II semestr)  

A. Wiadomości wstępne  

- Omówienie programu nauczania,  

- regulaminu pracy oraz przepisów BHP, PPoż. i SANEPID mających zastosowanie w 

gabinecie kosmetycznym.  

- Wyposażenie i organizacja pracy w gabinecie kosmetycznym.  

- Zagadnienia higieny osobistej i zachowania estetyki miejsca pracy.  

B. Diagnostyka kosmetyczna  

- Przeprowadzenie diagnozy skóry za pomocą wzorku, dotyku, aparatury oraz specjalnych 

testów. - Przeprowadzenie wywiadu kosmetycznego z klientem.  

- Ustalenie zabiegu kosmetycznego i sposobu postępowania zgodnego z rozpoznaniem cery.  

- Dobór właściwych preparatów zgodnych z diagnozą skóry.  

- samodzielne uzupełnienie karty klienta i rejestracja w systemie programu komputerowego 

gabinetu kosmetycznego. 

- udzielenie porady kosmetycznej.  

C. Pielęgnacja i upiększenie okolic oczu  

- Technika przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w okolicach oczu (profilaktyka 

starzenia się skóry wokół oczu, zmniejszenie obrzęków i cieni pod oczami) 

- Technika przeprowadzania farbowania brwi i rzęs 

- wskazania i przeciwwskazania do henny.  

- Korygowanie kształtu brwi (praca z pęsetą, woskowanie brwi, nitkowanie brwi). 

- Przedłużanie i zagęszczanie rzęs. 
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D.1 Maski kosmetyczne  

- Rodzaje i zastosowanie masek (odżywczych, ściągających, ziołowych, parafinowych, 

liftingujących, rozgrzewających. 

- Technika przygotowania, nakładania i zdejmowania masek kosmetycznych. 

- Wskazania i przeciwwskazania. 

D.2 Peelingi powierzchowne  

- Przygotowanie stanowiska pracy.  

- Przygotowanie pacjenta do zabiegu.  

- Technika wykonania peelingu (gommage, enzymatyczny, ziarnisty) 

- Inne metody złuszczania naskórka (mechaniczne - mikrodermabrazja, fizyczne – peeling – 

kawitacyjny, chemiczne - kwasy AHA, BHA, peelingi mieszane)  

- Wskazania i przeciwwskazania.  

 

2.2 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW II ROKU  

czas trwania: 150 godz. (III semestr)  

 

E. Masaż twarzy, szyi i dekoltu  

Przygotowanie stanowiska pracy, preparatów i środków do masażu.  

Przygotowanie pacjenta do masażu.  

Technika wykonania poszczególnych ruchów masażu.  

Wskazania i przeciwwskazania. 

F. Klasyczne zabiegi kosmetyczne   

- Przygotowanie stanowiska pracy – odpowiednich środków kosmetycznych, sprzętu, 

aparatury, preparatów kosmetycznych.  

- Właściwa organizacja pracy.  

- Przygotowanie pacjenta do zabiegu.  

- Technika przeprowadzania zabiegu przy ramowej pielęgnacji cery normalnej, suchej, tłustej, 

mieszanej, wrażliwej, naczyniowej, dojrzałej.  

- Sposoby przeprowadzania oczyszczania skóry (czyszczenie higieniczne i lecznicze).  
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G. Manualne oczyszczanie skóry  

- Przygotowanie stanowiska pracy.  

- Przygotowanie pacjenta do zabiegu.  

- Wskazania i przeciwwskazania. 

- Technika manualnego oczyszczanie skóry 

 

2.3 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW II ROKU  

czas trwania: 150 godz. (IV semestr)  

 

H. Usuwania nadmiernego owłosienia  

− Przygotowanie stanowiska pracy do usuwania nadmiernego owłosienia.  

− Przygotowanie pacjenta do zabiegu.  

− Technika przeprowadzania zabiegu przy użyciu wosku zimnego i ciepłego, pasty 

cukrowej. 

I. Zabiegi pielęgnacyjne na ciało  

− Przygotowanie stanowiska pracy.  

− Przygotowanie pacjenta do zabiegu.  

− Technika wykonania peelingu na ciało.  

− Technika wykonania masażu z zastosowaniem odpowiednich preparatów.  

− Technika owijania folią (body wrapping).  

− Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu. 

I.1 Pielęgnacja piersi w gabinecie kosmetycznym  

− Przygotowanie stanowiska pracy – odpowiednich środków kosmetycznych, sprzętu, 

aparatury, preparatów kosmetycznych.  

− Organizacja pracy.  

− Przygotowanie pacjenta.  

− Technika wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie biustu.  

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu na biust.  
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2.2 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW III ROKU  

czas trwania: 150 godz. (V semestr)  

 

J. Pielęgnacja kończyn górnych   

- Zabiegi pielęgnacyjne ramion, łokci i rąk. 

- Masaż kończyny górnej.  

- Przygotowanie stanowiska do manicure.  

- diagnoza paznokci przed zabiegiem. 

- założenie karty klienta. 

- Wykonanie manicure (biologiczny, tradycyjny hybrydowy). 

- Wskazania i przeciwwskazania. 

K. Pielęgnacja kończyn dolnych  

- Technika przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych kończyn dolnych.  

- Technika wykonania masażu stóp. 

- Diagnoza przed zabiegiem. 

- Przygotowanie stanowiska do pedicure.  

- Wykonanie pedicure (tradycyjny, leczniczy). 

L. Makijaż  

− Przygotowanie stanowiska pracy do makijażu.  

− Przygotowanie klientki do zabiegu.  

− Przygotowanie skóry do nałożenia makijażu: oczyszczenie, tonizowanie, nawilżenie. 

− Analiza kolorystyczna 

− Analiza kształtu twarzy, długości i kształtu brwi, rozstawienie oczu, budowa kości 

policzkowych, owalu twarzy, kształtu, długości i wielkości nosa, symetrii twarzy (nos, 

oczy, brwi).  

− Technika tuszowania defektów skóry.  

Technika wykonania makijażu dziennego, wieczorowego i fantazyjnego. 
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ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1. Skierowanie na praktykę 

 

Pieczątka Uczelni                                                                         Warszawa   …………………… 

 

 

Uczelnia Społęczno - Medyczna w Warszawie, ul. Kaleńska 3 kieruje studenta/-kę 

Imię i nazwisko……………………………………………………...….………………………. 

Nazwa studiów ………………………………………..……………………………………….. 

Kierunek ……………………………………………………………...………..……………… 

Rok/semestr studiów ………………………………………………………….……………… 

Numer albumu …………………………………………………………..……………………. 

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)…………………………………………… 

………………………………………………………………………………............................... 

na praktykę zawodową: ………………………………………………………… do: 

(rodzaj praktyki przewidziany w programie studiów)   

Nazwa podmiotu, adres ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Pieczęć podmiotu…….……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………...…………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Podpis opiekuna praktyki w miejscu jej odbywania ………………….….............................. 

W okresie od ……………………………….. do ……………………………………………… 

           

         Podpis Rektor/Dziekan 

          ………………………. 


