
 
 

Nazwa szkolenia WIZAŻ 

Cel kształcenia Zdobycie zawodu wizażysty w teorii i praktyce 

W wyniku kształcenia uczestnik kursu: 
W zakresie wiedzy: 
- zna techniki makijażu profesjonalnego i umie je praktycznie zastosować 
- zna techniki modelowania kształtów oczu 
- zna techniki konturowania kształtów twarzy 
- zna zasady wykonania makijażu profesjonalnego 

W zakresie umiejętności potrafi: 
- wykonać podstawowe makijaże użytkowe 
- dopasować kolorystykę do typu urody 
- dopasować odpowiednie kosmetyki profesjonalne 
- wykonać analizę typu urody 
- posługiwać się technikami profesjonalnymi makijażu 
 

Efekty 
kształcenia 

W zakresie kompetencji społecznych: 
- potrafi nawiązać współpracę w zakresie działania na różnych polach 
aktywności zawodowej 
- potrafi odpowiadać na oczekiwania klientek 
- potrafi  dostosować zakres działania adekwatnie do rodzaju zlecenia 

Wymagania 
wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu makijażu zdobyta podczas pracy zawodowej, 

kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków] 

 

Rodzaj i liczba 
godzin 
dydaktycznych 
wymagających 
bezpośredniego 
udziału 
prowadzącego 
zajęcia 

20h zajęć teoretycznych 

40h zajęć praktycznych 

Metody 
dydaktyczne 

pokazy, prezentacje, wizualizacje , wykład, praca z podręcznikami, zajęcia 
praktyczne 

Środki 
dydaktyczne 

fotografie, rysunki, ilustracje, tutoriale, prezentacje multimedialne 

Metody 
sprawdzania 
efektów 
kształcenia 
uzyskanych 
przez uczestnika 
kursu i warunki 
zaliczenia  

Nauczanie teoretyczne: test wiedzy teoretycznej [0,5h przedostatnich zajęć]; 
Nauczanie praktyczne: wykonanie makijażu egzaminacyjnego [1h ostatnich 
zajęć]. 

Treści 
kształcenia 

I. Kosmetyki i akcesoria w pracy wizażysty  3h 

• Kamuflaż - maskowanie zmian skórnych: bielactwo, rumień, 
przebarwienia, naczyniaki, tatuaże, blizny, łuszczyca 

• Podkłady: kompaktowe, płynne, mineralne, kremy koloryzujące 
• Pudry: mineralne, brązujące, modelujące, rozświetlające, utrwalające, 



 
transparentne 

• Cienie: wypiekane, prasowane, wodne, sypkie, kremowe, pigmenty 
• Tonery i korektory - magia makijażu korekcyjnego 
• Pomadki, błyszczyki, lakiery do ust, konturówki 
• Techniki utrwalania makijażu - bazy, fiksery 
• Linery: kremowe, ołówkowe, wodne, płynne, akwarelowe 
• Kredki: ołówkowe, flamastrowe, kajale 
• Tusze do rzęs: wodoodporne, klasyczne, pogrubiające, podkręcające, 

zagęszczające 
• Pędzle, pęsety, zalotki, gąbki - akcesoria niezbędne w pracy wizażysty. 

II. Indywidualny typ urody   3h/5h 

• Podstawy analizy kolorystycznej 

• Podział na typy urody: wiosna, lato, jesień, zima 

• Dobór kolorystyki do typu urody 

• Dobór kosmetyków do typu urody 
 
III. Makijaż biznesowy   2h/5h 

• Charakterystyka makijażu dziennego biznesowego 
• Kanony makijażu biznesowego - biznesowy dresscode 
• Makijaż oczu techniką poziomą 
• Modelowanie twarzy w technice suchej i mokrej 
• Dobór podkładów i kolorów neutralnych 
• Techniki aplikacji podkładu - gąbka, pędzel, spray 

IV. Makijaż ślubny    2h/5h 

• Charakterystyka makijażu ślubnego. 
• Psychologia pracy z klientką. 
• Makijaż oczu techniką bocznej „v-ki” 
• Zagęszczanie rzęs kępkami 
• Utrwalanie makijażu 
• Nanoszenie zmian i poprawek zgodnie z oczekiwaniami klientki 
• Kanony makijażu ślubnego 
• Specyficzne produkty i techniki utrwalające makijaż 

 
V. Makijaż wieczorowy    2h/5h 

• Charakterystyka makijażu wieczorowego 
• Makijaż oczu techniką smoky eyes 
• Technika przyklejania sztucznych rzęs 
• Kreska linerem - jaskółka (kocie oko), kreska kryta (cieniowana), kreska 

strzałka (kreski powiększające) 
• Techniki modelowania kształtu oka kreskami - kresko otwarte, kreski 

zamknięte 
• Techniki smokeyeyes - kocie oko trendy lat 80tych, kocie oko trendy 

współczesne 
• Modelowanie twarzy światłocieniem - technika sucha i mokra 



 
• Dopasowanie makijażu wieczorowego do typu urody i wieku klientki 

 
VI. Makijaż kobiety dojrzałej   2h/4,5h 

• Makijaż oka techniką wertykalną 
• Modelowanie oczu z opadającą powieką 
• Specyficzne wymagania cer dojrzałych 
• Techniki aplikacji kosmetyków odmładzających 
• Makijaż dopasowany do wieku i typu urody 
• Charakterystyka podkładów, tonerów, pudrów dla cer dojrzałych 
• Punkty świetlne - makijaż nie musi być wyłącznie matowy. Techniki 

aplikacji, specyfika produktów 
• Optyczne zagęszczanie rzęs kobiet dojrzałych: kreski cieniowane, rzęsy 

cieniowane 

VII. Makijaż koktajlowy  2h/4,5h 

• Makijaż na wyjątkowe wyjścia 
• Dopasowanie makijażu do panujących trendów 
• Modelowanie kształtu oczu techniką "banan" 
• Dopasowanie akcentu podkreślającego kolor tęczówki 

VIII. Makijaż inspirowany   2h/4,5h 

• Wykonanie makijażu w oparciu o poznane techniki profesjonalne 
• Nauka odwzorowywania makijaży  
• Praca z intensywnym kolorem 

IX. Konturowanie i korekta rysów twarzy  4h/2h 

• Modelowanie kształtów oczu 
• Modelowanie kształtów twarzy 
• Modelowanie kształtów brwi 
• Analiza proporcji urody 

 


