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PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYCZNA 

MODUŁ ZAAWANSOWANY 

 

Praktyka zawodowa uzupełnia program studiów i umożliwia studentowi zapoznanie się z zasadami 

funkcjonowania przedsiębiorstw, których działalność opiera się na produkcji, analizie i kontroli produktów i/ lub 

surowców kosmetycznych. Praktyki mogą odbywać się w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora 

państwowego i prywatnego. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają 

obowiązkowemu zaliczeniu. W czasie odbywania praktyki studenci zapoznają się z obowiązującymi przepisami  

i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

CEL PRAKTYK 

Celem praktyki jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów o umiejętności 

praktyczne oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziony 

powinien być na: odpowiedzialność za wykonywane zadania, prawidłową organizację pracy, uwzględnianie 

samodzielnego udziału praktykanta w czynnościach zawodowych realizowanych w placówce. Praktyka może 

być połączona z przygotowaniem pracy dyplomowej w oparciu o udział w analizie projektu rozwojowego, 

problemu badawczego realizowanego na potrzeby danej instytucji. 

 

Cele szczegółowe: 

- poznanie warunków i specyfiki pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach związanych z procesem produkcji  

i dystrybucji surowców i/ lub produktów kosmetycznych; 

- zdobycie doświadczenia w rozwiązywaniu praktycznych zadań oraz stosowaniu technologii właściwych  

dla chemii kosmetycznej; 

- nabycie wiedzy na temat różnych ścieżek własnego rozwoju oraz możliwości uczestnictwa w różnych formach 

aktywności zawodowej, w tym możliwości prowadzenia działalności gospodarczej; 

-  kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej tj.: umiejętność analitycznego 

myślenia, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz pracy w grupie przyjmując w niej różne role, umiejętność 

inspiracji i organizacji procesu uczenia się innych osób, umiejętność samodzielnej pracy; 

- pogłębianie wiedzy z zakresu chemii kosmetycznej; 

- zapoznanie się ze specyfiką działalności i warunkami pracy w branżach związanych z chemią kosmetyczną; 
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- doskonalenie zdolności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we współdziałaniu z zespołem 

pracowników; 

-  kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia;  

- poznanie środowiska zawodowego.  

 

MIEJSCA ODBYWANIA PRAKTYK 

 

 Realizacja wyżej opisanych treści programowych przebiegać może w różnych instytucjach m.in.:  

-  przedsiębiorstwach związanych z przemysłem chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym;  

-  firmach produkujących kosmetyki; 

- firmach produkujących surowce kosmetyczne; 

- przedsiębiorstwach związanych z analizą, kontrolą jakości i dystrybucją kosmetyków i/lub surowców 

kosmetycznych; 

-  laboratoriach chemicznych;  

-  laboratoriach badań kosmetyków; 

-  laboratoriach kontroli jakości kosmetyków; 

-  placówkach badawczych.  

 

OKRES REALIZACJI PRAKTYK 

 

Wymiar studenckiej praktyki zawodowej na kierunku Chemia kosmetyczna wg. programu studiów to łącznie 

900 godzin akademickich (gdzie 1h akademicka = 45 min). 

 

MODUŁ ZAAWANSOWANY 

 

Szczegóły trzeciej praktyki zawodowej (MODUŁ ZAAWANSOWANY) na kierunku Chemia kosmetyczna wg. 

programu studiów to:  

- łączny wymiar: 300h, gdzie 1h akademicka = 45 min 

- okres realizacji: po V semestrze 

 

ZAKRES PRAKTYKI 

 

Wprowadzenie  

Omówienie regulaminu pracy oraz programu praktyk. Zapoznanie się z rozmieszczeniem i przeznaczeniem 

poszczególnych pomieszczeń w miejscu odbywania praktyki. Omówienie przepisów z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również zagadnień z zakresu higieny osobistej, mających 

zastosowanie w danej placówce. 
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Zapoznanie z prawidłową organizacją pracy oraz pracy w zespołach 

Zapoznanie z zakresem wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapoznanie  

z zakresem obowiązków praktykanta. Nabycie umiejętności i udział w organizacji i planowaniu pracy zespołu. 

 

Zapoznanie z dokumentacją 

Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w miejscu odbywania praktyk. Poznanie zasad funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, aktów prawnych dotyczących organizacji, norm i wymagań przedsiębiorstw działających  

w obszarze produkcji, wytwarzania, dystrybucji produktów i/ lub surowców kosmetycznych, laboratoriów 

chemicznych oraz regulacji prawnych dotyczących substancji chemicznych, ich przechowywania, oznakowania, 

dystrybucji, wykorzystania i utylizacji. Zapoznanie z zasadami zarządzania przedsiębiorstwem i/lub laboratorium 

chemicznym. 

 

Wyposażenie miejsca odbywania praktyk 

Zapoznanie się z infrastrukturą oraz omówienie zastosowania podstawowej aparatury i przyrządów 

wykorzystywanych w produkcji kosmetyków. Nabycie umiejętności prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji 

wykorzystywanych urządzeń. Organizacja procesu doboru i zakupu nowej aparatury i wyposażenia. Zapoznanie 

się ze sposobami postępowania z niebezpiecznymi odpadami. 

 

Zapoznanie z zasadami przygotowania stanowiska pracy 

Nabycie umiejętności przygotowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy w sposób optymalny i dostosowany do charakteru 

wykonywanej pracy. 

 

Zapoznanie z poszczególnymi etapami procesu wytwarzania i/lub kontroli i/lub analizy produktów i/lub 

surowców kosmetycznych 

Udział w etapach procesu wytwarzania i produkcji preparatów kosmetycznych. Praca przy wybranym projekcie 

produkcji i wytwarzania produktów kosmetycznych realizowanym przez zakład. 

 

Poszerzanie profesjonalnej wiedzy z zakresu chemii kosmetycznej 

Poznanie branżowych katalogów, informatorów i innych materiałów dostępnych w miejscu odbywania praktyki. 

Pogłębienie zdobytej dotychczas wiedzy z zakresu prawnych aspektów procesu produkcji i dystrybucji 

preparatów i/ lub surowców kosmetycznych. Ugruntowanie myślenia o konieczności ciągłego podnoszenia 

swoich kwalifikacji i pogłębiania wiedzy specjalistycznej. 

 

Samodzielne wykonywanie następujących czynności: 

- recepturowanie kosmetyków; 

- optymalizacja receptur; 

- sprawdzanie stabilności mas kosmetycznych; 

- sprawdzanie własności fizykochemicznych produktów kosmetycznych; 

- przygotowanie prób do badań; 
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- analiza związków chemicznych; 

- ocena jakości surowców kosmetycznych, opakowań oraz samych kosmetyków; 

- tworzenie raportów z analiz. 

 

Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 


