
Załącznik nr 5 do Regulaminu Praktyk Zawodowych 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). 

Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. 

 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

KARTA PRAKTYK 
 

PO PIERWSZYM SEMESTRZE 

 

KOSMETOLOGIA KLINICZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………... 
 
nr albumu ………………………………………………………………………………………. 
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Zaświadczenie należy przedłożyć w celu  potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki w 

wybranej placówce 
 

I ROK STUDIÓW 
każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

4 tygodni po pierwszym semestrze (120godz.) 

 
 
 
1. Niniejszym zaświadcza się, że Pan/ Pani .......................................................................................................,  
student I roku, semestru II Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – odbył praktykę zawodową 
w ………….......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………..........................
w dniach od....................................do................................ 
w wymiarze 4 tygodni oraz 120 godzin akademickich  
 
 
2. Osoba odpowiedzialna za naukę zawodu………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Do wypełnionej karty praktyk należy dołączyć poświadczony przez opiekuna praktyk zakres usług 
świadczonych w placówkach, w których zrealizowane zostały praktyki/moduły praktyk. 
 
Zapoznałem/am się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ……….………………………………….... 

                                             Data i podpis studenta 
 
 
Opinia 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………….                                          ……………………………………… 
         data                                                                         pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
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PROGRAM PRAKTYK 
Uwaga: Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów w różnych instytucjach i w 
dowolnych wymiarach godzinowych na poszczególnych praktykach pod warunkiem wywiązania się 
z łącznego zakresu godzinowego poszczególnych modułów 

Moduł i zakres 
godzinowy 

Czynności 

1 praktyka 
(łącznie 120h) 

Opiekun praktyk wpisuje ilość zrealizowanych godzin w zakresie 
poszczególnych modułów na poszczególnych praktykach i 

zatwierdza podpisem 

  podpis opiekuna praktyki pieczątka placówki 

1. Wprowadzenie 
10h  

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 30h 

akademickich) 

Specyfika i zasady funkcjonowania 
instytucji 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis )  

Zapoznanie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przygotowanie stanowiska pracy w 
preparaty, środki i akcesoria niezbędne 
do wykonania zabiegu 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przygotowywanie klientów do zabiegu 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis)  

Dokumentacja zabiegowa 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis)  

2. Diagnostyka 
kosmetologiczna  

15h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 35h 

akademickich) 

Przeprowadzanie kosmetologicznego 
badania podmiotowego 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Przeprowadzenie kosmetologicznego 
badania fizykalnego: palpacja i 
obserwacja 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Przeprowadzenie kosmetologicznego 
badania instrumentalnego 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Stawianie diagnozy kosmetologicznej 
na podstawie przeprowadzonej 
diagnostyki 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Dobór postępowania 
kosmetologicznego z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  
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Udzielanie porady kosmetologicznej 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis)  

3. Podstawowa 
pielęgnacja cery 

20h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 40h 

akademickich) 

Wykonywanie demakijażu 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis)  
Wykonywanie zabiegu złuszczania 
naskórka: 

• mechanicznego,  

• chemicznego,  

• fizycznego, 
skojarzonego   

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Zastosowanie w zależności od potrzeb 
skóry serum oraz masek 
kosmetycznych 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych okolic oczu 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

4. Specjalistyczna 
pielęgnacja cery 
problematycznej  

5h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 30h 

akademickich) 

Kwalifikacja klientów do zabiegów 
kosmetologii leczniczej 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przeprowadzanie specjalistycznych 
zabiegów na cerę u osób w 
specyficznych stanach organizmu np. 
ciąża, cukrzyca itp. 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przeprowadzanie specjalistycznych 
zabiegów na cerę u osób z 
dolegliwościami skórnymi np. trądzik 
pospolity, trądzik różowaty itp. 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Konsultacje wyglądu i stanu skóry z 
przedstawicielami innych grup 
specjalistów 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

5. Pielęgnacja 
ciała  
25h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 50h 

akademickich) 

Wykonywanie złuszczania naskórka na 
wybranych partiach ciała 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Wykonywanie pielęgnacyjnych 
poprawiających kondycję skóry  

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Wykonywanie zabiegów korygujących 
defekty skóry tj. cellulit, blizny, 
rozstępy, przebarwienia i asymetrie. 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  
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Wykonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych biustu i dekoltu 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

 
6.Terapie 

kosmetologiczne z 
wykorzystaniem 
specjalistycznej 

aparatury 
20h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 60h 

akademickich) 

Wykonywanie kosmetologicznych 
zabiegów elektroterapeutycznych w 
przypadku różnych dolegliwości 
skórnych 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przeprowadzanie kosmetologicznych 
zabiegów światłoleczniczych w 
przypadku różnych dolegliwości 
skórnych 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Wykonywanie kosmetologicznych 
zabiegów termo terapeutycznych  w 
przypadku różnych dolegliwości 
skórnych 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Przeprowadzanie kosmetologicznych 
zabiegów ultrasonoterapeutycznych  w 
przypadku różnych dolegliwości 
skórnych 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

7. Metodyka 
masażu 

leczniczego 
25h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi  40h 

akademickich) 

Przeprowadzanie masażu klasycznego 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Wykonywanie innych masaży 
leczniczych np. segmentacyjnego z 
wykorzystaniem specjalistycznych 
technik 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Przeprowadzanie zabiegu drenażu 
limfatycznego z wykorzystaniem 
specjalistycznych technik 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

8. Medycyna 
estetyczna – 

asysta i 
obserwacja  

0h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 35h 

akademickich) 

Specyfika i zasady funkcjonowania 
gabinetu medycyny estetycznej 
(diagnostyka, terapia, dokumentacja, 
regulacje prawne, bhp) 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Obserwacja i asysta przy wykonywaniu 
zabiegów mezoterapii igłowej  

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Obserwacja i asysta przy wykonywaniu 
zabiegów wypełnienia tkanek miękkich 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Obserwacja i asysta przy wykonywaniu 
peelingów medycznych 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
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Pielęgnacja kosmetologiczna przed i 
po zabiegach medycyny estetycznej 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
  

9. Usuwanie 
nadmiernego 
owłosienia z 

wykorzystaniem 
specjalistycznej 

aparatury 
0h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 15h 

akademickich) 

Usuwanie nadmiernego owłosienia na 
twarzy (np. wąsik) za pomocą metod 
np.: IPL, laser, termoliza, 
elektrokoagulacja 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Usuwanie nadmiernego owłosienia na 
całym ciele (np. kończyna górna, 
kończyna dolna, bikini, pacha) za 
pomocą metod np.: IPL, laser, 
termoliza, elektrokoagulacja 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

10. Makijaż i 
charakteryzacja z 

elementami 
medycznego 

makijażu 
korygującego 

0h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 25h 

akademickich) 

Kwalifikacja pacjentów do makijażu 
medycznego 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Zapoznanie się z kosmetykami, 
materiałami i akcesoriami stosowanymi 
w makijażu medycznym 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Obserwacja, asysta przy wykonywaniu 
nietrwałego makijażu medycznego z 
wykorzystaniem technik korekcyjnych 

……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Obserwacja, asysta przy wykonywaniu 
mikropogmentacji medycznej 

 
……………………..h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

12. Inne czynności 
i zabiegi 

wykonywane na 
praktyce 

zawodowej 
(nie więcej niż 10h)  

 ……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

 ……………………..h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Wypełnia uczelnia 
 
 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  
w wymiarze: 

 
 

……………………..h 
 
 
 

……………………… 
(data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 


