
 
 

Nazwa szkolenia KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA 

Cel kształcenia Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 

1) przeprowadzania oceny klienta kosmetologicznego i diagnostyki 
kosmetologicznej 

2) doboru metod i środków zabiegowych pod kątem potrzeb klienta 
3) wykonywania manualnych i aparaturowych zabiegów 

kosmetologicznych 
4) udzielania porad kosmetologicznych 

W wyniku kształcenia uczestnik kursu: 
W zakresie wiedzy: 

• Omawia budowę i funkcje skóry oraz jej przydatków 

• Wymienia i omawia wykwity skórne oraz podstawowe jednostki chorobowe 
skóry 

• Klasyfikuje i charakteryzuje podstawowe rodzaje cer oraz cery 
problematyczne 

• Wyjaśnia nakazy i zakazy pielęgnacyjne w zależności od rodzaju cery 

• Wymienia i wyjaśnia etapy, metody i narzędzia oceny klienta 
kosmetologicznego i diagnostyki kosmetologicznej 

• Wymienia i omawia rodzaje,etapy oraz cele zabiegów kosmetologicznych 
(pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających) 

• Wymienia i omawia preparaty kosmetyczne stosowane w zabiegach 
kosmetologicznych 

• Wymienia i omawia narzędzia oraz aparaty kosmetyczne stosowane w 
zabiegach kosmetologicznych 

• Wymienia i omawia metody dezynfekcji i sterylizacji oraz zasady bhp 
podczas wykonywania zadań zawodowych 

W zakresie umiejętności potrafi: 

• Przeprowadzić ocenę klienta oraz diagnostykę kosmetologiczną 

• Określić cel i etapy zabiegu kosmetologicznego zgodnie z diagnozą  
kosmetologiczną 

• Zorganizować stanowisko pracy zgodnie z ergonomią oraz bhp 

• Stosować preparaty kosmetyczne zgodnie z postawioną diagnoząi celem 
zabiegu 

• Używać narzędzi, aparatów kosmetycznych zgodnie z postawioną diagnozą i  
celem zabiegu 

• Poprawnie wykonywaćróżnorodne zabiegi kosmetologiczne na skórze 
zdrowej oraz problematycznej zgodnie ze wskazaniami i 
przeciwwskazaniami, zarówno manualne, jak i aparaturowe (zabiegi 
pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające, w tym masaż, makijaż, zabiegi 
podologiczne, zabiegi aparaturowe) 

• Poprawnie udzielać porad kosmetologicznych oraz rekomendować dalsze 
postępowanie kosmetologiczne 

• Stosować zasady ergonomii oraz bhppodczas wykonywania zadań 
zawodowych 

Efekty 
kształcenia 

W zakresie kompetencji społecznych: 

• Nawiązuje kontakt z klientem kosmetologicznym 

• Umiejętnie i odpowiedzialnie wykonuje zadania zawodowe z 
uwzględnieniem zasaddobrej praktyki kosmetologicznej, ergonomii i bhp 



 
• Wykazuje się zasadami etyki zawodowej: dyskrecją, szacunkiem oraz 

empatią podczas wykonywania zadań zawodowych 

Wymagania 
wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, 

kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków] 

 

Rodzaj i liczba 
godzin 
dydaktycznych 
wymagających 
bezpośredniego 
udziału 
prowadzącego 
zajęcia 

40h zajęć teoretycznych 

60h zajęć praktycznych 

Metody 
dydaktyczne 

• Nauczanie teoretyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, 
pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, metoda przypadków 

• Nauczanie praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, instruktaż, projekt 

Środki 
dydaktyczne 

• Proste i złożone środki dydaktyczne wzrokowe: tablice, rysunki, fotografie, 
ilustracje z czasopism, katalogów, prezentacje multimedialne 

• Środki automatyzujące proces nauczania: modele anatomiczne, aparatura 
kosmetologiczna, produkty kosmetyczne 

Metody 
sprawdzania 
efektów 
kształcenia 
uzyskanych 
przez uczestnika 
kursu i warunki 
zaliczenia  

• Nauczanie teoretyczne: ocenianie ciągłe podczas zajęć, pozytywna ocena 
zze znajomości całości materiału teoretycznego zgodnie z przyjętymi 
kryteriami (zaliczenia pisemne) 

• Nauczanie praktyczne:ocenianie ciągłe podczas zajęć, 100% obecność 
kursanta na zajęciach praktycznych, pozytywna ocena umiejętności 
praktycznych niezbędnych do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania 
praktycznych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi kryteriami (zaliczenie 
praktyczne) 

Treści 
kształcenia 

I. Anatomia i fizjologia skóry – 6h 

a) Anatomia i fizjologia naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej 
b) Anatomia i fizjologia przydatków skóry 

II. Podstawy dermatologii – 6h 

a) Epidemiologia chorób skóry 
b) Klasyfikacja pierwotnych i wtórnych wykwitów skórnych 
c) Charakterystyka wybranych chorób skóry w zależności od etiologii 

schorzenia (np. bakteryjne, grzybicze) 
d) Charakterystyka wybranych chorób skóry w zależności od lokalizacji 

zmian (np. błon śluzowych, włosów i paznokci) 
e) Charakterystyka wybranych chorób skóry w zależności od cechy 

wykwitów pierwotnych (np. rumieniowe, pęcherzowe) 
f) Miejscowe i ogólne leczenie chorób skóry 

III. Kosmetologia pielęgnacyjna – 6h, 10h 

a) Podstawowe rodzaje cer oraz cery problematyczne 
b) Ocena klienta i diagnostyka kosmetologiczna 
c) Rodzaje, etapy i cele pielęgnacyjnych zabiegów kosmetologicznych 
d) Produkty i narzędzia kosmetyczne w pielęgnacyjnych zabiegach 

kosmetologicznych 
e) Demakijaż 
f) Złuszczanie 
g) Pielęgnacja – dobór i nakładanie masek kosmetycznych 
h) Zasady ergonomii i bhp 



 
i) Poradnictwo kosmetologiczne 
j) Kosmetologiczne zabiegi pielęgnacyjne – zajęcia praktyczne 

IV. Kosmetologia lecznicza – 3h, 10h 

a) Rodzaje, etapy i cele zabiegów kosmetologicznych wspomagających 
leczenie dermatologiczne 

b) Produkty i narzędzia kosmetyczne w zabiegach kosmetologicznych 
wspomagających leczenie dermatologiczne 

c) Manualne oczyszczanie cery 
d) Peelingi chemiczne 
e) Kosmetologiczne zabiegi wspomagające leczenie dermatologiczne – 

ćwiczenia przedmiotowe 
V. Kosmetologia upiększająca – 4h, 10h 

a) Rodzaje, etapy i cele upiększających zabiegów kosmetologicznych 
b) Produkty i narzędzia kosmetyczne w upiększających zabiegach 

kosmetologicznych  
c) Farbowanie brwi i rzęs 
d) Modelowanie brwi różnymi metodami 
e) Zabiegi upiększające kończyny górnej (różne metody manicure) 
f) Zabiegi upiększające kończyny dolnej (pedicure kosmetyczny) 
g) Usuwanie nadmiernego owłosienia różnymi metodami 
h) Kosmetologiczne zabiegi upiększające – ćwiczenia przedmiotowe 

VI. Wizaż – 3h, 8h 

a) Teoria kolorów, analiza kolorystyczna, typy kolorystyczne urody 
b) Proporcje i kształty twarzy i jej elementów 
c) Produkty kosmetyczne i akcesoria przy wykonywaniu makijaży 
d) Techniki wykonywania różnego rodzaju makijaży 
e) Makijaż dzienny 
f) Makijaż wieczorowy 
g) Makijaż fotograficzny 
h) Makijaż – ćwiczenia przedmiotowe 

VII. Podologia – 4h, 8h 

a) Kosmetologiczna korekcja wrastających paznokci 
b) Usuwanie różnych dolegliwości stóp: modzele, nagniotki, rozpadliny, 

brodawki 
c) Postępowanie w nadpotliwości i grzybicy stóp 
d) Pedicure leczniczy – ćwiczenia przedmiotowe 

VIII. Masaż – 4h, 8h 

a) Wpływ masażu klasycznego na tkanki i układy 
b) Rodzaje masażu w kosmetologii 
c) Techniki wykonywania masażu 
d) Akcesoria w masażu kosmetologicznym 
e) Masaż twarzy, szyi i dekoltu 
f) Masaż wybranych okolic ciała 
g) Masaż – ćwiczenia przedmiotowe 

IX. Metody aparaturowe – 4h, 6h 

a) Bezpieczeństwo i higiena pracy z aparatura kosmetyczną 
b) Podział metod aparaturowych w kosmetologii 
c) Podstawy fizykochemiczne metod aparaturowych w kosmetologii 
d) Mechaniczne złuszczanie naskórka (mikrodermabrazja) 
e) Zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków (sonoforeza, peeling 

kawitacyjny) 



 
f) Zabiegi z wykorzystaniem prądów (galwanizacja, jonoforeza, 

elektroporacja) 
g) Zabiegi z wykorzystaniem światła (IPL, LED) 
h) Aparaturowe metody łączone (mezoterapia) 
i) Metody aparaturowe – ćwiczenia przedmiotowe 

 

 


