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Wiedza 

1. Posiada wiedzę z zakresu medycyny estetycznej oraz doboru zabiegów 
pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych stosowanych jako 
przygotowanie do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej lub/oraz 
wspomagających gojenie po takowych zabiegach. Zna wskazania i 
przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów kosmetycznych. 

    

2. Zna zasady działania, normy, bezpieczeństwo pracy i zastosowanie 
specjalistycznej aparatury w kosmetologii, podologii i medycynie 
estetycznej. 

    

3. Zna zasady planowania, organizacji oraz prowadzenia gabinetu 
kosmetycznego. 

    

Umiejętności 
1. Potrafi posługiwać się podstawowym i specjalistycznym sprzętem i 

aparaturą stosowanymi w zabiegach kosmetycznych i podologicznych. 
    

2. Potrafi omówić rodzaj zaplanowanego zabiegu kosmetycznego lub 
podologicznego uwzględniając cel, wskazania i przeciwwskazania oraz 
udzielić porad na temat zastosowania kosmetyków w pielęgnacji 
codziennej. Ma wiedzę na temat dostępnych preparatów kosmetycznych. 

    

3. Potrafi przeprowadzić zaplanowane zabiegi kosmetyczne (pielęgnacyjne, 
upiększające i lecznicze) i podologiczne. 

    



 

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

4. Potrafi przeprowadzić wywiad i diagnostykę kosmetyczną oraz 
dermatologiczno-kosmetyczną, przygotować opis zmian skórnych do 
konsultacji medycznej z lekarzem oraz prowadzić dokumentację 
kosmetyczną. 

    

Kompetencje 

1. Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, klienta i współpracowników, potrafi 
pracować w zespole oraz posiada umiejętność ciągłego doskonalenia 
zawodowego. 

    

2. Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji 
medycznej (dermatologicznej, alergologicznej, onkologicznej, z zakresu 
medycyny estetycznej), zapewnia pełen komfort psychiczny podczas 
wykonywania zabiegów kosmetycznych. 

    

3. Współpracuje z lekarzem dermatologiem i medycyny estetycznej.     

4. Posiada umiejętność komunikacji z klientem, okazując mu szacunek potrafi 
wyjaśniać wybór zabiegów kosmetycznych i lub podologicznych. 
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