
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. 
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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: 

180 godzin akademickich  

 

 

 

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 ….. tygodni 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 
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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 180h) 

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

zatwierdza podpisem 

  podpis opiekuna praktyki pieczątka placówki 

1.Wprowadzenie 
30 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 45h 

akademickich) 

Specyfika i zasady funkcjonowania 
instytucji 

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis )  

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

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

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

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Przygotowywanie klientów do zabiegu 

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Dokumentacja zabiegowa 

6 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

2.Czynności 
Administracyjne 

15 h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 15h 

akademickich) 

Zapoznanie się z dokumentacją 
konieczną do prowadzenia działalności 
o charakterze kosmetologicznym 

 
3 h 

 
……………………… 

(data i podpis)   

Omówienie oprogramowania 
komputerowego wykorzystywanego w 
pracy gabinetu kosmetologicznego 

 
3 h 

 
……………………… 

(data i podpis)   

Przyswojenie obowiązujących 
cenników zabiegów 
kosmetologicznych oraz zrozumienie 
zasad ustalonych kosztów danych 
usług  

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Uczestnictwo w opracowaniu 
harmonogramów pracy osób 
zatrudnionych w gabinecie 

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Ukształtowanie umiejętności 
dostosowania grafiku pracy do 
aktualnego zapotrzebowania na 
konkretne usługi 

3 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  
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3.Profesjonalna 
obsługa klienta 

30 h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 30h 

akademickich) 

Omówienie standardów profesjonalnej 
obsługi pacjenta/klienta, przy 
szczególnym nacisku na 
poszanowanie jego godności 

10 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Nabycie prawidłowych postaw wobec 
klienta/pacjenta zgodnie z ogólne 
przyjętymi normami pracy 
kosmetologa  

10 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Przyswojenie zdolności zrozumienia 
indywidualnych potrzeb 
klienta/pacjenta 

10 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

4.Diagnostyka 
Kosmetologiczna 

45  h 
(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 95h 

akademickich) 

Przeprowadzanie wywiadu 
kosmetologicznego 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Badanie skóry: palpacyjne, wizualne i 
aparaturowe 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Stawianie diagnozy kosmetologicznej 
na podstawie przeprowadzonej 
diagnostyki 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

Dobór postępowania 
kosmetologicznego z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań 

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

   

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

7 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

Udzielanie porady kosmetologicznej 

8 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

5.Wyposażenie 
gabinetu 

kosmetologicznego 
25 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 25h 

akademickich) 

Zapoznanie się oraz omówienie 
zastosowania podstawowej aparatury i 
przyrządów wykorzystywanych w 
kosmetologii  

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)   

Nabycie umiejętności prawidłowej 
eksploatacji oraz konserwacji 
wykorzystywanych urządzeń  

5 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Poznanie sposobów przechowywania 
kosmetyków, zgodnie z instrukcjami 
producenta 

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  
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Przyswojenie wiedzy dotyczącej 
sposobu zamawiania kosmetyków 
oraz innych materiałów niezbędnych 
do wykonywania zabiegów 
kosmetologicznych. Omówienie 
systemu raportowania bieżących 
zamówień 

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)   

Nauka utrzymania porządku w 
gabinecie kosmetologicznym tj. 
przygotowanie stanowiska pracy oraz 
jego uporządkowanie po wykonaniu 
zabiegu, dezynfekcja i sterylizacja 
narzędzi oraz powierzchni salonu. 
Nauka umiejętności utrzymania w 
czystości oraz przechowywania 
bielizny zabiegowej i odzieży 
ochronnej 

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Zapoznanie ze sposobami 
postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi wytwarzanymi przez 
gabinet kosmetologiczny 

4 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

6.Podstawowe 
zabiegi 

kosmetologiczne  
(obserwacja lub 

asysta) 
30 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 30h 

akademickich) 

Zapoznanie z zasadami przygotowania 
klienta/pacjenta oraz stanowiska pracy 
do zabiegu  

10 h 
 

……………………… 
(data i podpis)  

Obserwacja kolejnych etapów zabiegu 
kosmetologicznego tj.: przygotowanie 
skóry do zabiegu (oczyszczanie, 
tonizowanie), wstępne złuszczanie 
(peeling), 

 
10 h 

 
……………………… 

(data i podpis)   

Przygotowanie, nakładanie i 
zdejmowanie masek kosmetycznych 
oraz poznanie ich właściwego 
zastosowania z określeniem wskazań i 
przeciwskazań, nakładanie produktów 
kosmetycznych na zakończenie 
zabiegu 

 
10 h 

 
……………………… 

(data i podpis) 
   

7.Edukacja zdalna 
5 h 

(całkowita liczba godzin 
po odbyciu wszystkich 

trzech modułów praktyk 
wynosi 5h 

akademickich) 

Zapoznanie się z podstawową 
nomenklaturą kosmetologiczną oraz 
wykształtowanie umiejętności 
posługiwania się podstawowymi 
pojęciami kosmetologicznymi w 
kontakcie z klientem/pacjentem 

 
3 h 

 
……………………… 

(data i podpis)   

Poznanie branżowych katalogów, 
informatorów, poradników i czasopism 
kosmetologicznych dostępnych w 
gabinecie kosmetologicznym  

 
1 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. 

 

 

Podnoszenie świadomości 
wykonywania w przyszłości zawodu 
zaufania publicznego związanego z 
edukacją zdrowotną   

1 h 
 

……………………… 
(data i podpis) 

  

WYPEŁNIA UCZELNIA 
 

Zaliczam poszczególne moduły studenckiej praktyki zawodowej  
w wymiarze: 

 
 

……………………..h 
 
 
 

……………………… 
(data 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. 

 

 
 

FORMULARZ ANKIETY EWALUACYJNEJ 

- STUDENCI 

 

Bardzo prosimy o uzupełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu jakość organizacji procesu studenckich praktyk zawodowych będzie jak najbardziej 

zgodna z oczekiwaniami i potrzebami samych studentów.   

 

Kierunek studiów  

Stopień studiów studia I stopnia/ studia II stopnia * 

Forma studiów studia stacjonarne/ studia niestacjonarne* 

*Niepotrzebne skreślić  

W każdym z poniższych pytań wybieracie Państwo 1 z 5 odpowiedzi, gdzie: 

1 – niski; 2 – dostateczny; 3 – średni; 4 – wysoki; 5 – bardzo wysoki 

 

1. W jakim stopniu wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia przyczyniły się do efektywności realizacji studenckich praktyk 

zawodowych?  

1  2  3  4  5 

 

2. W jakim stopniu umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne nabyte w procesie realizacji studenckich praktyk zawodowych 

przyczyniły się do wzrostu kompetencji zawodowych w obszarze studiowanego kierunku?  

1  2  3  4  5 

 

3. W jakim stopniu ocenia Pan/ Pani infrastrukturę instytucji, w której odbywał/ -a Pan/ Pani praktykę?  

1  2  3  4  5 

 

4. W jakim stopniu ocenia Pan/ Pani organizację praktyki ze strony Uczelni?  

1  2  3  4  5 

 

W każdym z poniższych pytań wybieracie Państwo 1 odpowiedź: 

 

1. Który etap realizacji studenckich praktyk zawodowych przysporzył Panu/ Pani najwięcej problemów? 

� znalezienie instytucji, która wyrazi zgodę na realizacji praktyki zawodowej; 

� realizacja zadań zleconych w czasie praktyki przez opiekuna; 

� wypełnienie dokumentacji praktyk; 

� rozliczenie praktyki; 

� żaden etap realizacji praktyki zawodowej nie przysporzył mi problemów.  

2. Który etap realizacji studenckich praktyk zawodowych przysporzył Panu/ Pani najmniej problemów? 

� znalezienie instytucji, która wyrazi zgodę na realizacji praktyki zawodowej; 

� realizacja zadań zleconych w czasie praktyki przez opiekuna; 

� wypełnienie dokumentacji praktyk; 

� rozliczenie praktyki; 

� żaden etap realizacji praktyki zawodowej nie przysporzył mi problemów.  

 


