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Kwestionariusz oceny nabytych umiejętności Studenta   
  

KOSMETOLOGIA Studia pierwszego stopnia  

Kierunek studiów  

………………………………………………………..          

Imię i Nazwisko Studenta          ……………………………………………………….  

………………………………………………………..      Pieczątka  Jednostki realizującej praktykę  

Nr indeksu   

………………………………………………………..  

Termin praktyki  

Lp.  Efekty uczenia się  

Opanowanie przedmiotowych 
efektów uczenia się *  

  
  

Wiedza  

1.  Student zna i potrafi prawidłowo rozróżnić typy i stany cery 
oraz zaproponować odpowiedni zabieg kosmetyczny w oparciu 
o rozpoznanie oraz wskazania i przeciwwskazania do zabiegu.   

        

2.  Student zna zabiegi pielęgnacyjne stosowane na ciało, dłonie, 
stopy oraz potrafi zaproponować odpowiedni zabieg w oparciu 
o rozpoznanie, stan skóry i jej przydatków, a także o wskazania 
i przeciwwskazania do zabiegu.   

        

3.  Student zna mechanizmy działania wybranych substancji 
czynnych stosowanych w kosmetykach.   

        

4.  Student zna i potrafi właściwie zastosować kosmetyki dostępne 
na rynku w oparciu o ocenę stanu skóry i jej przydatków 
oraz skład produktów.   

        

5.  Student potrafi wyjaśnić klientowi w stopniu podstawowym 
mechanizm działania i efekty zaproponowanego zabiegu. 
 
 

        



Umiejętności  

1.  Praktykant potrafi poprawnie zaplanować, przygotować  
i wykonać stosowny zabieg kosmetyczny skóry i jej przydatków, 
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. 

        

2.  Praktykant potrafi właściwie i bezpiecznie obsługiwać 
podstawowy sprzęt i aparaturę wykorzystywane w zabiegach 
kosmetycznych, uwzględniając wskazania i przeciwskazania.    

        

3.  Praktykant potrafi poprawnie odczytać receptury kosmetyku 
oraz opisy składu preparatów. Potrafi ustalać zakres funkcji 
składników recepturowych i na tej podstawie dobrać preparaty 
do stanu i rodzaju skóry oraz zaplanować rodzaj zabiegu 
kosmetycznego.   

        

4.  Praktykant potrafi udzielić porad w zakresie zasad prawidłowej 
pielęgnacji domowej skóry i jej przydatków, obejmującej zasady 
zdrowego trybu życia i doboru kosmetyków.   

        

4.  Student potrafi współpracować 
z opiekunem/współpracownikami/lekarzem w ramach 
wykonywanych zabiegów. 

        

Kompetencje  

1.  Student potrafi skutecznie i taktownie komunikować się 
z klientami, współpracownikami oraz okazuje szacunek 
dla klienta. Potrafi zapewnić klientowi pełen komfort 
psychiczny podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.   

        

2.  Student posiada umiejętność wprowadzenia zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jest świadomy potrzeb 
ustawicznego doskonalenia zawodowego.   

        

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

Ocena i spostrzeżenia o Studencie  

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  

  

  

…………………………….…………………………………………………………..  

Podpis Opiekuna Praktyki z ramienia Jednostki,  

W której realizowana była praktyka zawodowa   


