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PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU II STOPNIA TECHNOLOGIA KOSMETYKU  

 

Program studenckich praktyk zawodowych dla 2-letnich studiów magisterskich  

na kierunku Technologia kosmetyku  

 

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

funkcjonowania przedsiębiorstw, których działalność opiera się na produkcji, dystrybucji lub  

na badaniu i analizie składu preparatów kosmetycznych, czy też gotowych produktów 

kosmetycznych. Praktyki mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach sektora 

państwowego i prywatnego. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia  

i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Przed przystąpieniem do realizacji praktyki student 

zobligowany jest do zapoznania 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 i kompetencje społeczne oraz przygotowanie studenta do samodzielnej 

pracy zawodowej. Szczególny nacisk kładziony powinien być na: odpowiedzialność za wykonywane 

zadania, znajomość zasad bezpieczeństwa, utrzymywanie porządku i czystości miejsca pracy, 

prawidłową organizację pracy. 

Praktyki stwarzają możliwość rozwoju kompetencji zawodowych studenta w ramach kierunku 

technologia kosmetyku, a także uzyskania wiedzy ogólnej i dziedzinowej, umiejętności praktycznego 

jej zastosowania i ukształtowania postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników.  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

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

produkcji kosmetyków; 

- zapoznanie się ze specyfiką działalności i warunkami pracy w obszarze związanym z technologią 

kosmetyku; 

- poznanie specyfiki pracy oraz poszczególnych etapów produkcji preparatów kosmetycznych;  
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- nabycie umiejętności oceny jakości surowców kosmetycznych, jak również gotowych produktów;  

 

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK: 

- laboratoria badawczo-rozwojowe,   

- laboratoria oceniająca jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych,    

- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja i dystrybucją surowców kosmetycznych,  

- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków.  

 

MODUŁ PODSTAWOWY  

 

OKRES REALIZACJI PRAKTYK 

Okres realizacji pierwszej praktyki zawodowej (MODUŁ PODSTAWOWY) na kierunku Technologia 

kosmetyku wg. obowiązującego programu studiów: 

- wymiar 1 miesiąca (łącznie 120 godzin),   

- do końca I semestru studiów. 

 

Wprowadzenie  

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Zapoznanie się z rolą i pozycją technologa kosmetyków w różnego typu 

instytucjach. Określenie zasad współpracy ze specjalistami. Ugruntowanie wiedzy z zakresu higieny 

osobistej i miejsca pracy. 

 

Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy w zespole 

Zapoznanie z zakresem wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapoznanie 

się z zakresem obowiązków. Nabycie umiejętności pracy w zespole. 

 

Zapoznanie z dokumentacją  

Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w zakładzie pracy. Poznanie zasad funkcjonowania 

producentów produktów kosmetycznych, aktów prawnych dotyczących norm i wymagań 

laboratoriów chemicznych oraz regulacji prawnych dotyczących niebezpiecznych substancji  

i ich przechowywania oraz oznakowania. 
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Badania fizykochemiczne wyrobów kosmetycznych 

Obserwacja procesów przedprodukcyjnych i produkcyjnych z uwzględnieniem rodzajów form 

fizykochemicznych kosmetyków: 

- analiza fizykochemiczna związków chemicznych,  

- badania właściwości chemicznych surowców kosmetycznych,  

- optymalizacja receptur. 

 

Kontrola jakości surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych 

Badanie jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych. Analiza 

wyników.  

 

 

MODUŁ ŚREDNIOZAAWANSOWANY  

 

OKRES REALIZACJI PRAKTYK 

Okres realizacji drugiej praktyki zawodowej (MODUŁ ŚREDNIOZAAWANSOWANY) na kierunku 

Technologia kosmetyku wg. obowiązującego programu studiów: 

- wymiar 1 miesiąca (łącznie 120 godzin),  

- do końca II semestru studiów. 

 

Wprowadzenie 

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Zapoznanie się z rolą i pozycją technologa kosmetyków w różnego typu 

instytucjach. Określenie zasad współpracy ze specjalistami. Ugruntowanie wiedzy z zakresu higieny 

osobistej i miejsca pracy. 

 

Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy w zespole 

Zapoznanie z zakresem wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapoznanie 

się z zakresem obowiązków. Nabycie umiejętności pracy w zespole. 

 

Zapoznanie z dokumentacją  

Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w zakładzie pracy. Poznanie zasad funkcjonowania 

producentów produktów kosmetycznych, aktów prawnych dotyczących norm i wymagań 

laboratoriów chemicznych oraz regulacji prawnych dotyczących niebezpiecznych substancji i ich 

przechowywania oraz oznakowania. 
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Badania fizykochemiczne wyrobów kosmetycznych 

Obserwacja/analiza procesów przedprodukcyjnych i produkcyjnych z uwzględnieniem rodzajów form 

fizykochemicznych kosmetyków: 

- recepturowanie kosmetyków;  

- optymalizacja receptur; 

- optymalizacja formy kosmetyku; 

- sprawdzanie stabilności mas kosmetycznych; 

- sprawdzanie własności fizykochemicznych produktów kosmetycznych; 

- przygotowanie prób do badań;  

- analiza jakościowa i ilościowa związków chemicznych;  

- tworzenie raportów z analiz.  

 

Badania mikrobiologiczne kosmetyku  

Ocena czystości mikrobiologicznej surowców i gotowych produktów kosmetycznych.   

 

Kontrola jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków 

Badanie jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych. Analiza 

wyników.  

 

Opracowywanie dokumentacji z badań 

Analiza i interpretacja wyników prowadzonych badań. Przygotowywanie raportów z prowadzonych 

analiz.  

 

MODUŁ ZAAWANSOWANY 

OKRES REALIZACJI PRAKTYK 

Okres realizacji trzeciej praktyki zawodowej (MODUŁ ZAAWANSOWANY) na kierunku Technologia 

kosmetyku wg. obowiązującego programu studiów: 

- wymiar 1 miesiąca (łącznie 120 godzin);  

- do zakończenia III semestru studiów.  
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Wprowadzenie 

Zapoznanie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony przeciwpożarowej. Zapoznanie się z rolą i pozycją technologa kosmetyków w różnego typu 

instytucjach. Określenie zasad współpracy ze specjalistami. Ugruntowanie wiedzy z zakresu higieny 

osobistej i miejsca pracy. 

 

Zapoznanie się z prawidłową organizacją pracy w zespole 

Zapoznanie z zakresem wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. Zapoznanie 

się z zakresem obowiązków. Nabycie umiejętności pracy w zespole. 

 

Zapoznanie z dokumentacją  

Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w zakładzie pracy. Poznanie zasad funkcjonowania 

producentów produktów kosmetycznych, aktów prawnych dotyczących norm i wymagań 

laboratoriów chemicznych oraz regulacji prawnych dotyczących niebezpiecznych substancji i ich 

przechowywania oraz oznakowania. 

 

Badania fizykochemiczne wyrobów kosmetycznych 

Udział w procesach przedprodukcyjnych i produkcyjnych z uwzględnieniem rodzajów form 

fizykochemicznych kosmetyków: 

- recepturowanie kosmetyków;  

- optymalizacja receptur; 

- optymalizacja formy kosmetyku; 

- sprawdzanie stabilności mas kosmetycznych; 

- sprawdzanie własności fizykochemicznych produktów kosmetycznych; 

- przygotowanie prób do badań;  

- analiza jakościowa i ilościowa związków chemicznych;  

- metody analizy klasycznej; 

- analiza instrumentalna;  

- ocena jakości surowców kosmetycznych, opakowań oraz samych kosmetyków;  

- tworzenie raportów z analiz.  

 

Badania mikrobiologiczne kosmetyku  

Ocena czystości mikrobiologicznej surowców i gotowych produktów kosmetycznych.   
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Kontrola jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków 

Badanie jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych. Analiza 

wyników.  

 

Opracowywanie dokumentacji z badań 

Analiza i interpretacja wyników prowadzonych badań. Przygotowywanie raportów z prowadzonych 

analiz.  

 


