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Wiedza 

1. Planowanie i charakterystyka odpowiedniego zabiegu 
pielęgnacyjnego, upiększającego dla każdego typu skóry zdrowej, jak 
i zmienionej chorobowo, z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań do wykonania zabiegów kosmetologicznych oraz 
wspomagających leczenie chorób skóry i jej przydatków.  
 

    

2. Znajomość zasad ergonomii i BHP obowiązujących kosmetologa.     

Umiejętności 
1. Poprawne wykonanie odpowiedniego zabiegu kosmetologicznego 

pielęgnacyjnego, upiększającego i korekcyjnego z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań. Posługiwanie się podstawowym sprzętem 
i aparaturą stosowanymi w zabiegach kosmetycznych i 
kosmetologicznych. Podejmowanie decyzji o zastosowaniu 
preparatu kosmetycznego lub wykonaniu zabiegu w określonych 
okolicznościach. 

    

2. Umiejętność umotywowania w rozmowie z klientem/pacjentem 
wyboru odpowiedniego zabiegu pielęgnacyjnego, korekcyjnego lub 
upiększającego odpowiedniego dla potrzeb skóry klienta/pacjenta. 

    



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

3. Stosowanie kosmetyków zgodnie z przeznaczeniem i rozpoznaniem 
rodzaju cery i stanu skóry oraz rodzajem planowanego rodzaju 
zabiegu. Poprawne odczytywanie receptury kosmetyku oraz opisu 
składu preparatów i ustalanie zakresu funkcji składników 
recepturowych. 

    

Kompetencje 

1. Wykazywanie świadomej potrzeby ustawicznego doskonalenia 
zawodowego i samokształcenia w celu rozszerzenia kompetencji. 
Wykazywanie odpowiedzialności za działania własne, właściwe 
organizowanie pracy własnej z zastosowaniem zasad BHP i ergonomii oraz 
zasad etycznych i zasad prawnych obowiązujących kosmetologa. 

    

2. Okazywanie szacunku i empatii w relacjach z współpracownikami, 
klientami/pacjentami oraz z osobami z otoczenia. Realizacja prac 
zespołowych, z uwzględnieniem wypełniania wskazanych zadań z 
zastosowaniem zasad etyki i komunikacji międzyludzkiej z 
poszanowaniem godności innych ludzi i prawa do odmiennych 
sądów, podglądów i postaw. 

    

3. Umiejętność odmowy wykonania zabiegu kosmetycznego w sposób 
właściwy z zastosowaniem odpowiedniej merytorycznej argumentacji w 
sytuacji zdiagnozowania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do 
jego wykonania oraz zaproponowanie zabiegu alternatywnego. 
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