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Wiedza 

1. Student potrafi dobrać właściwy zabieg pielęgnacyjny i upiększający 
dla każdego typu skóry zdrowej i  zmienionej chorobowo. K1_W26 
K1_W30 

    

2. Student określa i respektuje wskazania i przeciwwskazania do 
wykonania określonego typu zabiegów kosmetycznych. K1_W37 

    

Umiejętności 
1. Z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań student poprawnie 

wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające. K1_U01, K1_U02 
    

2. Student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą 
stosowaną w zabiegach kosmetycznych K1_U07 

    

3. Praktykant potrafi wyjaśnić klientowi wybór zabiegów 
pielęgnacyjnych, upiększających, profilaktycznych odpowiednich dla 
jego potrzeb oraz udzielić porad na temat zastosowania diety                             
i kosmetyków w poprawie wyglądu skóry.  K1_U08, K1_U09 

    

4. Student potrafi stosować kosmetyki zgodnie z ich zastosowaniem                               
i rozpoznaniem oraz zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego, 
potrafi poprawnie odczytywać receptury kosmetyku oraz opisy 

    



*Wypełnia Opiekun Praktyk z ramienia Instytucji/Gabinetu wstawiając znak X w wybranej pozycji  

składu preparatów i potrafi ustalać zakres funkcji składników 
recepturowych. K1_U17, K1_U29 

Kompetencje 

1. Praktykant posiada umiejętność wprowadzania zasad 
bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz jest świadom potrzeb 
ustawicznego doskonalenia zawodowego. K1_K12, K1_K13 

    

2. Student potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi 
potrzebę konsultacji medycznej (dermatologicznej, alergologicznej, 
onkologicznej), potrafi zapewniać pełen komfort psychiczny podczas 
wykonywania zabiegów kosmetycznych K1_K06, K1_K11 

    

3. Potrafi komunikować się z klientem i okazując mu szacunek wyjaśniać 
wybór zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych, profilaktycznych, 
korekcyjnych lub upiększających odpowiedniego dla jego potrzeb. 
K1_K03, K1_K04, K1_K07, K1_K08 
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