
Załącznik nr 1 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 
 

Kosmetologia Moduł Średniozaawansowany 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nr albumu ……………………………… Tryb studiów…………………………………………………….. 

 

Rok akademicki rozpoczęcia studiów ……………………………………………………………………….. 
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Zaświadczenie należy przedłożyć w celu  potwierdzenia odbycia przez studenta WSIIZ praktyki w 

wybranej placówce 
 

każdego studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze: 

40 dni po czwartym semestrze po 4 godzinny dziennie, łącznie 180 godzin akademickich  

 

 

 

1. Niniejszym zaświadcza się, że Pan/ Pani .......................................................................................................,  

student II roku, semestru IV Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – odbył praktykę zawodową 

w ........................................................................................................................................................ 

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

w dniach od....................................do............................... 

w wymiarze 40 dni oraz godzin 180 godzin akademickich  

 

 

2. Osoba odpowiedzialna za naukę zawodu………………………………………............................................. 

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

 

Zapoznałem/am się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ……………………………………………. 

                                        data i podpis studenta 

        

 

 

 

                            

 

Opinia 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

          data                                                                        pieczęć i podpis osoby upoważnionej 



Załącznik nr 1 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. 

 

 

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 180h) 

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

zatwierdza podpisem 

  podpis opiekuna praktyki pieczątka placówki 

1.Wprowadzenie 
5 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 45h 

akademickich) 

Specyfika i zasady funkcjonowania 
instytucji 

1 h 
 

……………………… 
(data i podpis )  

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

1 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

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

1 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przygotowywanie klientów do zabiegu 

1 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Dokumentacja zabiegowa 

1 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

2.Diagnostyka 
Kosmetologiczna 

20 h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 95h 

akademickich) 

Przeprowadzanie wywiadu 
kosmetologicznego 

 
4 h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
 

  

Badanie skóry: palpacyjne, wizualne i 
aparaturowe 

 
3 h 

 
……………………… 

(data i podpis)   

Stawianie diagnozy kosmetologicznej 
na podstawie przeprowadzonej 
diagnostyki 

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Dobór postępowania 
kosmetologicznego z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań 

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  



Załącznik nr 1 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. 

 

Współpraca z przedstawicielami 
innych specjalności (lekarz, dietetyk, 
trener, psycholog) 

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Udzielanie porady kosmetologicznej 

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

3.Pielęgnacja i 
upiększanie okolic 

oczu 
30 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 45h 

akademickich) 

Omówienie oraz nauka metod i technik 
zabiegów pielęgnacyjnych i 
upiększających w okolicach oczu, z 
przedstawieniem wskazań i 
przeciwwskazań  

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Korygowanie kształtu brwi z 
uwzględnieniem kształtu twarzy 
klienta/pacjenta z wykorzystaniem 
pęsety, wosku lub pasty cukrowej 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Przeprowadzanie zabiegu farbowania 
brwi i rzęs 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Wykonanie zabiegu przedłużenia i 
zagęszczenia rzęs, zgodnie z wizją 
klienta/pacjenta 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

4.Pielęgnacja skóry 
twarzy 
30 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 50h 

akademickich) 

Analiza potrzeb skóry, co do 
konieczności wykonania konkretnego 
zabiegu kosmetologicznego. 
Przedstawienie wskazań i 
przeciwwskazań do zabiegu.  

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przygotowanie skóry do zabiegu tj. 
oczyszczanie, tonizowanie, 
złuszczanie. 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Wskazanie odpowiedniego zabiegu z 
uwzględnieniem cery klienta/pacjenta 
(normalna, mieszana, sucha, tłusta, 
dojrzała) 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Umiejętność zastosowania masek 
kosmetycznych (odżywczych, 
ściąganych, ziołowych, parafinowych, 
liftingujących i rozgrzewających). 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   
 
 
 
 
 
 

Omówienie technik masażu 

 
6 h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
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5.Elementy masażu 
w kosmetologii 

25 h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 40h 

akademickich) 

Zaopatrzenie stanowiska pracy w 
niezbędne preparaty, środki i 
akcesoria niezbędne do wykonywania 
masażu konkretnej partii ciała tj.: 
twarzy, dekoltu, szyi, piersi, głowy, 
kończyn górnych i dolnych.   

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przygotowanie klienta/pacjenta do 
zabiegu oraz przedstawienie wskazań 
i przeciwwskazań do wykonania 
masażu  

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Wykonywanie higieniczno-
kosmetycznego masażu na różnych 
okolicach ciała 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

6. Pielęgnacja i 
upiększanie 

kończyn dolnych 
oraz górnych 

50 h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 70h 

akademickich) 

Przygotowanie stanowiska pracy do 
wykonania zabiegu pielęgnacji i 
upiększania kończyn dolnych oraz 
górnych 

10 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Nauka posługiwania się niezbędnymi 
do prawidłowego wykonania zabiegu 
przyrządami i specjalistyczną 
aparaturą  

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Pielęgnacja naturalnych paznokci oraz 
wykorzystanie znanych metod ich 
zdobienia  

 
8 h 

 
……………………… 

(data i podpis)   

Wykonanie manicure i pedicure 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przeprowadzanie zabiegu 
parafinowego 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Usuwanie nadmiernego owłosienia za 
pomocą wosku zimnego i ciepłego 
oraz pasty cukrowej 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

7.Makijaż 
20 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 20h 

akademickich) 

Umiejętność zrozumienia 
indywidulanych potrzeb 
klienta/pacjenta 

 
2 h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

Analiza budowy twarzy tzn. 
Kształtu/owalu/ symetrii twarzy, 
rozstawienia oczu, długości/kształtu/ 
wielkości nosa, kształtu brwi 

 
4 h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
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Dobór odpowiednich preparatów 
dostosowanych do potrzeb cery 
pacjenta/klienta 

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Przygotowanie skór do zbiegu tj. 
oczyszczania, tonizowania, 
złuszczania, nawilżania.  

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Nauka i wykonanie makijażu 
dziennego, wieczorowego, 
fantazyjnego  

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Umiejętność tuszowania 
niedoskonałości skóry oraz 
korygowania kształtu twarzy 

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

WYPEŁNIA UCZELNIA 
 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  
w wymiarze 

 
 

……………………..h 
 
 
 

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

 

 


