
 
REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH  

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk programowych 
przewidzianych w planie studiów. 

2. Program i sposób zaliczania praktyk studenckich określa niniejszy Regulamin praktyk. 
3. Praktyki studenckie mogą być organizowane w kraju i za granicą. 
4. Praktyki realizowane są zgodnie z planem studiów. 
5. Łączna liczba praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi  

475 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są od I – III semestru (I sem. – 175 godz.;              
II sem. - 150 godz.; III sem. – 150 godz.). 

 
§2 

CELE PRAKTYK 
 

1. Celem praktyk studenckich jest: 
• poznanie specyfiki pracy w gabinetach kosmetycznych, 
• poszerzenie merytorycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej kosmetologii z zakresu 

kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej. 
• wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów 

w praktyce kosmetologa  (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), 
• rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych, nabywanie                         

i doskonalenie kompetencji zawodowych, 
• poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 
• nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie 

przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy. 
 
Po zakończeniu praktyk zawodowych student powinien umieć: 
• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp, 
• przeprowadzać wywiad z klientem, 
• rozpoznawać rodzaj cery i dostosować odpowiednie zabiegi, 
• wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii zgodnie z wiedzą i umiejętnościami, 
nabytymi w toku zajęć praktycznych na poszczególnych semestrach studiów. 

 
§3 

                   WARUNEK ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODO WYCH 
 

Warunkiem odbywania praktyk zawodowych przez Studenta w placówkach kosmetycznych jest: 
      •    okazanie się aktualną książeczką zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

• posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC i NW,  
• zaświadczenie o trzech dawkach przeciw WZW  typu B przed rozpoczęciem każdych zajęć 

nauczycielowi/opiekunowi praktyk w placówce. 
 

§4 
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK  

 
1. Student realizuje praktyki zawodowe zgodnie z planem i programem studiów w okresie 

wakacyjnym lub w trakcie trwania roku akademickiego, zgodnie z harmonogramem dot. 
liczby godzin w poszczególnych semestrach. 



2. Placówka, która wyrazi gotowość przyjęcia studenta na praktykę musi spełniać ,,Kryteria 
doboru opiekuna oraz placówki do realizacji praktyk zawodowych”.  

3. Student ma prawo do ubiegania się o uznanie praktyki za odbytą i zaliczenie jej na 
podstawie poświadczenia o pracy/stażu w zawodzie kosmetologa. 

4. Przed rozpoczęciem praktyki w placówce wskazanej przez studenta, student powinien 
podpisać umowę/skierowanie i uzyskać opiekuna praktyki zawodowej z ramienia placówki. 
Opiekun praktyk zawodowych powinien spełniać ,,Kryteria doboru opiekuna oraz placówki  
do realizacji praktyk zawodowych”. 

    5.  Umowa/ skierowanie z placówką, w której realizowane będą praktyki zawodowe zostaje 
 podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez osobę upoważnioną z ramienia 
 placówki przyjmującej studenta na praktykę zawodową oraz osobę reprezentującą  
 WSEPiNM /Dziekanat. 

Obie strony tj. WSEPiNM oraz placówka  przyjmująca studenta na praktykę  otrzymują po 
jednym egzemplarzu umowy/skierowania. 
 

     6.  Podstawę do zaliczenia praktyki zawodowej stanowi uzupełniona dokumentacja, zawierająca: 
− Umowę/skierowanie 
− Kartę praktykanta  
− Listę obecności 

 
    7.  Podczas praktyki zawodowej student realizuje zadania zgodne z otrzymanym  programem  
 praktyk zawodowych. 
 

8.  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą realizować praktykę zawodową w 
     formie 8 godzinnych dyżurów. 
9. Za godzinę dyżuru na praktykach zawodowych przyjmuję się tzw. godzinę dydaktyczną  
 wynoszącą 45 minut. 

       
 

§5 
 OBOWIĄZKI STUDENCKIE  

 
 
Obowiązkiem Studenta realizującego praktykę zawodową jest: 

• punktualne przychodzenie na zajęcia (spóźnienie/spóźnienia mogą stanowić podstawę do 
odmowy przyjęcia studenta na zajęcia), 

• systematyczne i aktywne uczestnictwo oraz stuprocentowa obecność na zajęciach zgodnie              
z obowiązującym harmonogramem (usprawiedliwione będą tylko nieobecności uzasadnione 
i udokumentowane – m. in. zwolnienia lekarskie, wypadki losowe, itp.). 

• w przypadku nieobecności bezzwłoczne przedstawienie usprawiedliwienia opiekunowi 
praktyk,  a w przypadku choroby jak najszybsze powiadomienie o przyczynie nieobecności 
(w ciągu 2 dni) oraz dostarczenie zwolnienia w ciągu 7 dni – opiekunowi praktyk, 

• odpracowanie wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych) w terminie uzgodnionym                    
z opiekunem praktyk, (w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych Student nie 
uzyskuje zaliczenia praktyki), 

• noszenie estetycznego umundurowania - odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, 
identyfikatora (braki w umundurowaniu stanowią podstawę do odmówienia przyjęcia 
studenta na zajęcia), 

• przynoszenie na zajęcia dokumentów opisanych w § 3, 
• bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, 

dyktafonów, itp. 
• bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu realizacji praktyk zawodowych, 



• zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie regulaminu zakładu, na terenie 
 którego odbywa się praktyka zawodowa oraz korzystanie z instrukcji zarządzeń 
 wewnętrznych danej placówki, 

• zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie zasad bhp oraz zasad sanepidu obowiązujących 
na terenie danego zakładu, 

• przestrzeganie praw klienta, a w szczególności zachowanie w tajemnicy informacji                      
dot. klienta uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej w danym zakładzie, 

• przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do klientów, personelu, opiekunów 
praktyk zawodowych, koleżanek i kolegów, 

• wykonywanie poleceń przełożonych i opiekuna praktyk zawodowych, 
• dbanie o bezpieczeństwo klientów i powierzony sprzęt oraz używanie go zgodnie                         

z przeznaczeniem. 
 

§6 
     PRAWA STUDENTA 
 
Student realizujący praktyki zawodowe  ma prawo do: 
 • dobrze zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny, warunków     
   pobytu zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osobistej, 
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 
 • konsultacji i pomocy opiekuna praktyk z ramienia uczelni  podczas realizacji całego    
   procesu kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych, 
 • konsultacji i pomocy ze strony prowadzących zajęcia praktyczne i praktykę zawodową 
   podczas realizacji i dokumentowania przebiegu praktyk zawodowych, 
 • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i zgodnej z ustalonymi kryteriami oceny, 
 • 30 – min. przerwy na posiłek w wyznaczonym przez opiekuna praktyki czasie i miejscu.    

    

 §7 
                                     WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI    
 

1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest wywiązanie się z zadań sformułowanych 
w planie praktyk zawodowych oraz przedłożenie przez studenta stosownej 
dokumentacji. 

2. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi  praktyk zawodowych                   
z ramienia uczelni  dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: 
umowa/skierowanie, lista obecności, oraz karta praktykanta potwierdzone przez 
opiekuna praktyk z podpisem oraz pieczęcią placówki  w której odbywały się praktyki. 

3. Zaliczenia praktyk zawodowych w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć studenta 
dokonuje opiekun praktyk zawodowych z ramienia uczelni na  podstawie kompletu 
dokumentów wymienionych w pkt. 2.  

4. W przypadku zaliczenia praktyki na podstawie zaświadczenia o pracy                                    
w zawodzie/odbytym stażu w zawodzie kosmetologa ocenę wystawia nauczyciel 
akademicki (opiekun praktyk z ramienia uczelni). 

5. Po zakończeniu praktyki zawodowej w danym semestrze student ma obowiązek 
rozliczenia się z dokumentacji dot. praktyki u opiekuna praktyk z ramienia uczelni w 
wyznaczonym terminie (tj. do końca sesji egzaminacyjnej dotyczącej danego  semestru). 

6. Zaliczenie praktyki zawodowej  jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program 
przewiduje realizację tych zajęć. 

7. Na wniosek studenta Dziekan  Wydziału Nauk o Zdrowiu może wyrazić zgodę na 
odbycie praktyk zawodowych w innym terminie. 

8. Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk nie może 
przystąpić do egzaminu dyplomowego. 



9. Opiekun praktyk z ramienia uczelni  wybiórczo hospituje realizację  praktyki 
zawodowej w poszczególnych, wybranych placówkach. 

 
 
    

    

 
 
 

Harmonogram praktyk zawodowych  
 
Łączna liczba praktyk zawodowych: 475 godzin.  Praktyki zawodowe realizowane są od I – III 
semestru: I sem. – 175 godzin , II sem. - 150 godzin , III sem. – 150 godzin.  

 
 

PROGRAM  PRAKTYK ZAWODOWYCH  
 
I semestr: Poznanie organizacji pracy w gabinecie kosmetycznym, przepisów BHP, sposobów 
prowadzenia kart pacjentów, zakresu wykonywanych w gabinecie zabiegów, przeprowadzania 
wywiadów z pacjentami, przygotowania i porządkowania stanowiska pracy, doboru  preparatów do 
rodzaju cery i zabiegu, wykonywania peelingów enzymatycznych i typu scrub, masażu 
kosmetycznego twarzy, szyi i dekoltu, wykonywania zabiegów w zakresie pielęgnacji skóry, 
farbowania brwi i rzęs; przyswojenie wiadomości na temat stosowanych w gabinecie preparatów 
(skład, sposób zastosowania, wskazania i przeciwwskazania). Zabiegi upiększające i korygujące z 
zakresu: pielęgnacji dłoni, manicure, pielęgnacji stóp, pedicure, depilacji zbędnego owłosienia; 
utrwalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji.  
II semestr: zabiegi na ciało: wyszczuplające, ujędrniające, antycellulitowe; utrwalenie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji z zakresu praktyki zawodowej realizowanych w I semestrze. 
 
III semestr: wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii leczniczej i stosowanej: wykonywanie 
zabiegów w zakresie nawilżania, regeneracji, odżywienia, zmniejszenia przebarwień skóry, 
oczyszczanie skóry twarzy, obsługa aparatury kosmetycznej; utrwalenie wiedzy, umiejętności                      
i kompetencji z zakresu praktyki zawodowej realizowanych w I i II semestrze. 
 

   
           KRYTERIA DOBORU OPIEKUNA ORAZ PLACÓWKI  

 DO REALIZACJI  PRAKTYK ZAWODOWYCH  
NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA  

 
 

1. Cechy pracownika realizującego funkcję opiekuna praktyki zawodowej: świadomość roli 
zawodowej, umiejętność i rzetelność przekazywania wiedzy, dobry kontakt ze studentem, 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.  

 
2. Wykształcenie opiekuna praktyk zawodowych (do wyboru): 
• magister kosmetologii; 
• licencjat kosmetologii; 
• magister/licencjat (z innej dziedziny) + studia podyplomowe z kosmetologii 

• magister/licencjat (z innej dziedziny) + technik usług kosmetycznych + min. 3 letni staż                 
w zawodzie; 

• technik usług kosmetycznych + min. 10 letni staż w zawodzie. 



 
3. Wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt umożliwiający zdobywanie umiejętności 

praktycznych określonych w planie praktyk zawodowych. 
 

4. Charakter i zakres świadczonych usług umożliwia realizację celów praktyk oraz wymagań 
określonych w programie praktyk zawodowych. 

 
5. Usługi realizowane w placówce są zgodne z obowiązującymi standardami według 

właściwych procedur. 


