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SYLWETKA ABSOLWENTA 

A. Dyplom licencjata kosmetologii uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na 

kierunku kosmetologia, który: 

1. w zakresie wiedzy posiada: 

a) szczegółową wiedzę z zakresu kosmetologii, 

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, 

c) znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do 

wykonywania zawodu kosmetologa; 

2. w zakresie umiejętności potrafi: 

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego 

poziomu usług kosmetologicznych, 

b) udzielać usług w zakresie zachowania zdrowia i dobrej kondycji, zwłaszcza 

dotyczącej skóry i jej przydatków oraz zapobiegania niektórym chorobom, np. 

otyłości, 

c) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki,  

d) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę z firmami kosmetycznymi, 

innymi placówkami prowadzącymi działalność związaną z szeroko rozumianą 

promocją, profilaktyką i opieką zdrowotną oraz inicjować i wspierać działania 

społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; 

3. w zakresie kompetencji społecznych: 

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z klientem, 

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i klienta, 

c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.  

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia jest przygotowany do podjęcia 

studiów drugiego stopnia. 

 

B. W wyniku kształcenia absolwent wykaże się umiejętnością wykorzystania w pracy funkcji 

zawodowych: 

1. zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, 

centrami SPA itp.; 

2. właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: 

pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 

3. prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; 

4. stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem potrzeb klienta; 

5. rozpoznania wykwitów skórnych i najczęstszych problemów dermatologicznych; 

6. ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami 

medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;  

7. udzielania pierwszej pomocy;  

8. pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia       

 i dbałości o pielęgnację ciała i urody; 

9. udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej 

defektami i chorobami;  

10. edukacji klienta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych;  
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11. nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami, oraz zapewnienia im komfortu 

psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;  

12. pracy związanej z produkcją kosmetyków; 

13. twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała; 

14. podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym     

 i międzynarodowym; 

15. bycia świadomym  współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd klienta; 

16. wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki           

i uregulowaniami prawnymi.  

17. absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje możliwość podjęcia 

kształcenia na studiach uzupełniających II stopnia. 
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REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia 

 

§1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Praktyki zawodowe stanowią obowiązkową część procesu dydaktycznego w Uczelni, na 

kierunku studiów Kosmetologia, studia pierwszego stopnia. 

2. Praktyki zawodowe mają na celu umożliwienie osiągnięcia efektów uczenia się 

przygotowującego do wykonywania zawodu kosmetologa. 

3. Praktyki zawodowe organizuje się tak, aby zdobywanie umiejętności praktycznych  

w warunkach naturalnych było poprzedzone zdobywaniem tych umiejętności w warunkach 

symulowanych w kosmetologicznych pracowniach umiejętności. 

4. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach kosmetologicznych oraz podmiotach 

prowadzących działalność leczniczą, z którymi Uczelnia zawarła umowy. 

5. Praktyki zawodowe w podmiotach kosmetologicznych są prowadzone w szczególności w:  

1) gabinetach kosmetologicznych,  

2) gabinetach odnowy biologicznej,  

3) gabinetach SPA i Wellness, 

4) oddziale dermatologicznym, 

z którymi Uczelnia zawarła umowy. 
6. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk zawodowych (PZ) 

przewidzianych w programie i planie studiów. 

7. Bezpośrednim przełożonym studenta w trakcie realizacji praktyki zawodowej jest opiekun 

prowadzący praktykę zawodową. 

8. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem kosmetologa, lub pielęgniarki/lekarza 

posiadającej/-ego prawo wykonywania zawodu i będącej/-ego pracownikiem danego 

podmiotu wykonującego działalność odpowiednio kosmetologiczną lub leczniczą, w którym 

odbywa się praktyka. 

9. Z poziomu Uczelni nadzór nad realizacją praktyk zawodowych pełni: w zakresie 

merytorycznym Koordynator Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia, w zakresie 

organizacyjnym Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. 

10. Warunkiem przystąpienia przez studenta do praktyk zawodowych jest posiadanie: 

a. ubezpieczenia NNW; 

b. wymaganych szczepień ochronnych zgodnych z aktualnie obowiązującym programem 

szczepień ochronnych (WZW typ B); 

c. książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wpisem lekarza 

o zdolności do praktyk zawodowych, lub zaświadczenia lekarza medycyny pracy o 

zdolności do wykonywania praktyki. 

11. Student zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-

epidemiologicznych przez cały czas trwania zajęć i udostępnić je do wglądu: opiekunowi 

praktyk, pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

12. W przypadku kontroli za brak książeczki lub aktualnego wpisu lekarza o zdolności do zajęć 

odpowiedzialność (również finansową) ponosi student. 

13. Za godzinę praktyk zawodowych przyjmuje się tzw. godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut.  

14. W przypadku praktyk zawodowych w grupach przestrzega się zasad: 

a. praktyki zawodowe odbywają się w grupach dostosowanych do liczby stanowisk 

pracy w komórce organizacyjnej danego podmiotu, w której odbywa się praktyka. 

b. przesłanie skierowania zbiorczego do podmiotu, z którym Uczelnia zawarła umowę 2 

tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyk zawodowych. 

15. Przepisy nie przewidują wynagradzania studenta podczas odbywania praktyk. 

16. Organizację i sposób zaliczania praktyk zawodowych określa niniejszy Regulamin.  

17. Praktyki zawodowe podlegają hospitacji. 

18. Praktyki zawodowe podlegają ocenie ewaluacyjnej dokonywanej przez studentów. 
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§2 

CELE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

1. Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego 

realizowania zadań, wynikających z roli zawodowej, we wszystkich miejscach świadczonych 

usług, tj. m. in.  

• poznanie specyfiki pracy w gabinetach kosmetologicznych i szpitalu;   

• wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów  

w praktyce kosmetologicznej (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), kształcenie  

i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych: 

• 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 

przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy; 

• osiągnięcie złożonych efektów uczenia się. 

• stosowanie w sposób celowy i świadomy umiejętności zawodowych dla sprawnego 

organizowania i przeprowadzania usług; 

• organizowanie pracy na poszczególnych stanowiskach, zgodnie z zasadami BHP; 

• pogłębianie wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich działów 

kosmetologii; 

• doskonalenie metod pracy poprzez rozwijanie własnych umiejętności zawodowych; 

• wykorzystywanie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie używanego sprzętu, aparatury  

i technik wykonywanych zabiegów; 

• prowadzenie dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy; 

• wykonywanie zadań zawodowych świadomie, przestrzegając obowiązujących zasad etyki 

bezzawodowej; 

• dbanie o własny rozwój zawodowy w zakresie umiejętności intelektualnych, praktycznych                 

i prezentowanych postaw. 

§3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 

I .    PRAWA  STUDENTA 

Student odbywający praktyki zawodowe ma prawo do: 

I.1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

I.2. Efektywnego współdziałania w organizacji procesu kształcenia. 

I.3.Uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku wątpliwości dotyczących treści 

kształcenia. 

I.4. Jawnego wyrażania swoich opinii dotyczących problematyki praktyk zawodowych. 

I.5. Jawnej oceny stanu własnej wiedzy i umiejętności przeprowadzanej na bieżąco i na 

zakończenie praktyki.  

I.6. Możliwości korzystania z bazy informatycznej zakładu w zakresie wynikającym  

z realizacji praktyk zawodowych.  

I.7. Poszanowania własnej godności osobistej. 

I.8. Korzystania w czasie praktyki zawodowej z przerwy na spożycie posiłku  

( 30min/8godzin) 

I.9. Składania skarg i uwag dotyczących organizacji pracy, metod kształcenia oraz pracy kadry w 

jednostkach, w których odbywa się kształcenie praktyczne. Dotyczy to w szczególności 

przypadków mobbingu, różnych form dyskryminacji oraz molestowania. 

 

II.     OBOWIĄZKI  STUDENTA  

II.1.Student zobowiązany jest do: 
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II.1.1.Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i programem praktyk zawodowych,  

zasadami ich realizacji i warunkami zaliczenia. 

II.1.2. Systematycznego uczęszczania na praktyki.  

II.1.3. Zrealizowania programu praktyk zawodowych  w pełnym wymiarze godzinowym. 

II.1.4. 

a. wyjaśniania i usprawiedliwiania przyczyn nieobecności (w przypadku choroby – 

zwolnienie lekarskie). W ciągu dwóch dni od zdarzenia student powiadamia o tym 

fakcie zakładowego opiekuna praktyki oraz Biuro Studenckich Praktyk 

Zawodowych i Karier (praktyka organizowana przez studenta we własnym 

zakresie). Student jest zobowiązany do odpracowywania nieobecności na i 

praktykach zawodowych w terminie  

i formie określonej przez zakładowego opiekuna praktyki, jednak nie później niż 

do końca semestru, w którym praktyka zawodowa została zaplanowana; 

b. nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą potwierdzonej: 

• nieobecności z powodu zawarcia małżeństwa; 

• nieobecności z powodu pogrzebu w najbliższej rodzinie; 

• nieobecności z powodu honorowego krwiodawstwa; 

• nieobecności z powodu wezwania do sądu, policji, prokuratury itp.  

c. studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania  

o tym fakcie Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier oraz powinna 

przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające:  

• czas trwania ciąży; 

• ogólny stan zdrowia; 

• orzeczenie o możliwości odbywania zajęć; 

• oraz pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za 

decyzję kontynuowania praktyk zawodowych.  

Na prośbę studentki wyraża się zgodę na kontynuowanie praktyk zawodowych lub 

urlopuje studentkę na jej wniosek. 

d. studentka po okresie połogu zobowiązana jest przed rozpoczęciem praktyk 

zawodowych przedstawić w Biurze Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier 

zaświadczenia od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich 

odbywania. 

II.1.5.Wykonywania zadań określonych w programie praktyk zawodowych za zgodą opiekuna 

zakładowego, pod jego kontrolą lub z jego udziałem, ewentualnie  z osobami przez niego 

wyznaczonymi. 

II.1.6. 

a. Wykonywania zadań wynikających z funkcji zawodowych zgodnie  

z przyjętymi procedurami obowiązującymi w danym podmiocie.  

b. Wykonywania zabiegów kosmetologicznych  zgodnie z przyjętymi zasadami, za 

zgodą i pod nadzorem prowadzącego opiekuna praktyk. 

c. Systematycznego zaliczania umiejętności i efektów uczenia się zgodnie  

z „Dziennikiem Praktycznych  Umiejętności Zawodowych” (Załącznik nr 6). 

II.1.7. Kształtowania dobrej atmosfery i współpracy w grupie koleżeńskiej i zespole 

pracowników placówki.  

II.1.8.Przestrzegania Praw Człowieka, tajemnicy zawodowej i postępowania zgodnego  

z zasadami etyki zawodowej. Przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących  

w podmiocie, w którym student odbywa praktyki zawodowe. 

II.1.9.Troski o bezpieczeństwo własne i podopiecznych - przestrzeganie przepisów BHP  

i zasad wewnętrznych podmiotu. 

II.1.10. Estetycznego wyglądu i prawidłowego umundurowania (strój ochronny i buty 

ochronne – stabilne, bezpieczne oraz identyfikator), 
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II.1.11.Dysponowania aktualną książeczką zdrowia/zaświadczeniem dla celów sanitarno-

epidemiologicznych, ubezpieczeniem NNW. 

II.1.12.Zaliczenia umiejętności objętych programem praktyk zawodowych   

w przewidzianym terminie określonych w ,,Dzienniku praktycznych umiejętności 

zawodowych” ( Załącznik nr 6) 

II.1.13. Prowadzenia dokumentacji praktyk zawodowych, w tym ,,Dziennika praktycznych 

umiejętności zawodowych” ( Załącznik nr 6) 

II.1.13.Dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni. 

II.1.14. Przestrzegania procedury realizacji praktyk.  

II.2. Gotowość studenta do pracy: 

a. paznokcie  krótkie, czyste, bez zmian patologicznych, 

b. skóra dłoni: bez zranień, bez wyprysków, bez in. zmian chorobowych,  czysta, skórki 

nie wycinane w ostatnich 24 godzinach, 

c. zdjęte ozdoby: z dłoni, z szyi, zwisające z uszu, inne, 

d. włosy: jeśli dłuższe niż do ramion to spięte, 

e. umundurowanie: obowiązujące na roku i kierunku studiów, spełniające kryteria bhp, 

nie krępujące ruchów, nie opinające, rękawy nie dłuższe niż do łokcia; jeśli spódnica/ 

sukienka -  nie dłuższa niż 5 cm poniżej kolana i nie krótsza niż 5 cm nad  kolano; 

dekolt- nie głębszy niż do wysokości górnej części trzonu mostka;  

f. obuwie: medyczne - spełniające kryteria bhp, antypoślizgowe, z naturalnej skóry, 

gwarantujące przepływ powietrza, bez uszkodzeń, 

g. identyfikator: czytelny, zgodny z wzorem ustalonym  na Wydziale, zawieszony po 

lewej stronie klatki piersiowej lub na smyczy na szyi 

II.3. Bezwzględnego zakazu palenia tytoniu na terenie podmiotu, w którym odbywają się praktyki 

zawodowe. 

II.4. Student odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie odzieży w szatni lub wyznaczonym 

miejscu. Uczelnia i podmiot, w którym odbywa się kształcenia praktyczne nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe studentów pozostawione w szatni/ wyznaczonym 

pomieszczeniu. Odzież wierzchnią/ochronną i obuwie należy przechowywać w 

szatni/wyznaczonym pomieszczeniu. 

II.5. Na praktykach zawodowych studentów obowiązuje zakaz korzystania z telefonu 

komórkowego, fotografowania i nagrywania obrazów i dźwięków. 

II.6. Student nie może samowolnie opuszczać miejsca pracy. W sytuacjach koniecznych może 

uzyskać zwolnienie u opiekuna. 

§4 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG  PRAKTYK ZAWODOWYCH 

1. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wskazanych przez Uczelnię lub  

w miejscu wskazanym przez studenta. 

2. Praktyki zawodowe organizowane są w oparciu o plan i program studiów oraz obowiązujący 

w danym roku akademickim harmonogram praktyk. 

3. Wszelkie zmiany w harmonogramie praktyk wymagają zgody Dziekana Wydziału  

po zaopiniowaniu przez Koordynatora Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia. 

4. Koordynator Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia we współpracy  

z Biurem Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier ustala i wskazuje: 

a. podmioty do prowadzenia praktyk zawodowych; 

b. opiekunów praktyk zawodowych. 

5. Koordynator Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia we współpracy  

z Biurem Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier dokonuje doboru: 

a. podmiotów do realizacji praktyk zawodowych zgodnie z ustalonymi kryteriami 

(Załącznik nr 2) 

b. opiekunów zgodnie z ustalonymi kryteriami (Załącznik nr 1)  

6. Koordynator Praktyk Zawodowych dokonuje min. raz w roku oceny ewaluacyjnej: 
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a. podmiotów, w których realizowane są praktyki zawodowe wg kryteriów doboru 

(Załącznik nr 2), 

b. opiekunów praktyk zawodowych wg kryteriów doboru (Załącznik nr 1). 

7. Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier przekazuje opiekunom praktyk 

zawodowych: 

a. harmonogram szczegółowy praktyk zawodowych; 

b. skierowania studentów na praktyki zawodowe (Załącznik nr 5); 

c. kartę przedmiotu z programem odpowiednio praktyk zawodowych; 

d. dziennik praktyk zawodowych (Załącznik nr 13) 

8. Student może odbywać praktyki zawodowe w wybranym przez siebie podmiocie, pod 

warunkiem spełnienia poniższych kryteriów: 

1) Student zgłasza się do podmiotu po uzyskanie zgody na odbycie praktyki 

zawodowej; 

2) Pisemna zgoda podmiotu zawiera, co najmniej;   

- imię i nazwisko studenta, kierunek studiów, rok, semestr; 

- nazwę i adres podmiotu proponowanego do odbycia praktyk zawodowych; 

- termin praktyki; 

- wymiar godzin praktyki; 

- komórkę organizacyjną podmiotu w którym będzie się odbywała praktyka 

zawodowa; 

- dane proponowanego opiekuna wraz z jego kwalifikacjami; 

- pieczątkę i podpis kierownika zakładu. 

3) Student pobiera z Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier lub ze strony 

www.mazowiecka.edu.pl w zakładce dla studentów – Wydział Nauk  

o Zdrowiu – Kierunek Kosmetologia- „praktyki zawodowe” wzór podania do 

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu na odbycie praktyk zawodowych we wskazanym 

przez studenta podmiocie  (Załącznik Nr 3). 

4) Koordynator Praktyk Zawodowych ocenia spełnienie określonych kryteriów doboru 

odpowiednio dla: 

a. podmiotu ( Załącznik nr 2) 

b. opiekuna praktyk zawodowych ( Załącznik nr 1) 

5) W przypadku braku umowy Uczelni ze wskazanym przez studenta podmiotem 

Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier we współpracy z Koordynatorem 

Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia ustala z tym podmiotem zakres 

treści umowy na realizację praktyki zawodowej oraz sposób jej przekazania do 

podpisu przez ten podmiot. 

6) Wypełniony druk podania z załączoną zgodą podmiotu student składa do 

zaopiniowania przez Koordynatora Praktyk Zawodowych. 

7) Zaopiniowane przez Koordynatora Praktyk Zawodowych  podanie z załączoną 

zgodą podmiotu składa do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

8) Po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu pobiera z Biura 

Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, skierowanie na odbycie praktyk 

zawodowych (Podanie ze zgodą Dziekana pozostaje w Biurze Studenckich Praktyk 

Zawodowych i Karier) 

9. Student pobiera z Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu lub ze strony „Dziennik 

Praktycznych Umiejętności Zawodowych” – przed pierwszymi praktykami zawodowymi. 

10. Student zgłasza się na praktyki zawodowe na 15 min przed godziną rozpoczęcia odpowiednio 

praktyk zawodowych celem zmiany odzieży cywilnej na umundurowanie. 

11. Opiekun  praktyk zawodowych wskazuje studentom miejsce szatni/pomieszczenia do 

przebrania się i pozostawienia odzieży. 

12. Opiekun na pierwszym spotkaniu, w trakcie praktyk zawodowych zapoznaje studentów z: 

a. topografią komórki organizacyjnej w której odbywają się zajęcia praktyczne lub 

praktyki zawodowe; 
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b. obowiązującymi regulaminami; 

c. programem praktyk zawodowych; 

d. zasadami, warunkami i kryteriami zaliczenia cząstkowego i końcowego praktyk 

zawodowych; 

e. procedurami kosmetologicznymi realizowanymi w danej komórce organizacyjnej 

podmiotu; 

f. zasadami dokumentowania realizowanych zadań; 

g. dokumentacją prowadzona przez studenta; 

h. oraz wyjaśnia wątpliwości studentów. 

18. Student przedstawia opiekunowi praktyk zawodowych: 

a. aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

/zaświadczenie; 

b. ubezpieczenie NNW; 

c. Dziennik Praktycznych Umiejętności Zawodowych; 

d. podpisany Regulamin Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych  

( potwierdzając zapoznanie się i zrozumienie jego treści) 

19. Student odbywający praktyki zawodowe podlega bezpośrednio opiekunowi, który jest za 

niego odpowiedzialny.  

20. Wszystkie czynności kosmetologiczne student wykonuje za zgodą i pod nadzorem opiekuna. 

21. Student oceniany jest zgodnie z przyjętymi kryteriami.  

22. W „Dzienniku Praktycznych Umiejętności Zawodowych” opiekun zalicza umiejętności,   

efekty uczenia się wskazane dla danych praktyk zawodowych oraz wystawia opinię 

studentowi. Student dokonuje samooceny. 

23. Po zaliczeniu praktyk zawodowych przez opiekuna student zgłasza się z „Dziennikiem 

Praktycznych Umiejętności Zawodowych”, do Koordynatora Praktyk Zawodowych na 

Kierunku Kosmetologia. 

24. Koordynator Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia zalicza praktyki zawodowe w: 

a. „Dzienniku Praktycznych Umiejętności Zawodowych”; 

b. protokołach praktyk zawodowych; 

c. karcie okresowych osiągnięć studenta. 

25. „Dziennik Praktycznych Umiejętności Zawodowych” pozostaje w dyspozycji studenta do 

zakończenia kształcenia praktycznego w toku studiów. 

26. Kompletny „Dziennik Praktycznych Umiejętności Zawodowych” student przekazuje do 

Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu do końca sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru 

studiów. 

§5 

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

1.   Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu dydaktycznego i podlegają 

obowiązkowi odbycia oraz zaliczenia zgodnie z programem i planem studiów, 

harmonogramem praktyk zawodowych oraz niniejszym Regulaminem. 

2. Program praktyk zawodowych oraz sposób i formę ich zaliczenia zatwierdza Dziekan 

Wydziału Nauk o Zdrowiu po zaopiniowaniu Koordynatora Kierunku Kosmetologia. 

3. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyk zawodowych bądź ich części 

w wyznaczonym terminie, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu może zezwolić na jej odbycie 

w innym okresie w oparciu o pisemny wniosek studenta, opatrzony pozytywną opinią 

Koordynatora Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia. 

4. Na ocenę końcową praktyk zawodowych składa się ocena poziomu wiedzy, umiejętności 

praktycznych oraz kompetencji społecznych osiągniętych w ramach przewidzianych efektów 

uczenia się dla praktyk zawodowych. 

5.   Warunkami zaliczenia praktyk zawodowych są:  
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a. odbycie zgodnie z harmonogramem, w pełnym wymiarze godzinowym, w 

ustalonym terminie i w wyznaczonej placówce 

b. aktywny udział w praktykach (nieobecność, z wyjątkiem nieobecności 

nieobjętych odpracowywaniem, należy odrobić zgodnie z Regulaminem praktyk 

zawodowych).  

c. złożenie opiekunowi prowadzącemu praktyki zawodowe dokumentacji  

i prac zaliczeniowych pisemnych lub na płycie CD (zgodnie  

założeniami określonymi w karcie przedmiotu) oraz uzyskanie zaliczeń  

i uzupełnienie „Dziennika Praktycznych Umiejętności Zawodowych”, 

d. w przypadku praktyk realizowanych w podmiocie wskazanym przez Studenta 

złożenie do Koordynatora Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia 

dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki, nie później niż przed 

zakończeniem semestru tj: 

- wypełnionego „Dziennika Praktycznych Umiejętności Zawodowych”, 

- dowodu realizacji praktyki w postaci pracy przygotowanej przez studenta 

w oparciu o kartę przedmiotu i wytyczne wskazane przez Koordynatora 

Kierunku Kosmetologia (praca pisemna lub przygotowana na płycie CD). 

- wypełnionego załącznika: „Opinia studenta o odbytej praktyce 

zawodowej” (Załącznik nr 14a – wypełniony przez studenta); „Opinia o 

praktyce zawodowej odbytej przez studenta” (Załącznik nr 14b – 

wypełniony przez opiekuna) - wypełniony przez opiekuna praktyki). 

6. Uzyskanie zaliczenia z przebiegu Praktyk Zawodowych wg „Dziennika Praktycznych 

Umiejętności Zawodowych”.  

7. Uzyskanie zaliczenia efektów uczenia się określanych dla praktyk zawodowych  

w „Dzienniku Praktycznych Umiejętności Zawodowych”.  

8. Zaliczenie wymaganych umiejętności praktycznych wg „Dziennika Praktycznych 

Umiejętności Zawodowych” zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

9. Potwierdzenie uzyskanych zaliczeń przez opiekunów zakładowych, Koordynatora Praktyk 

Zawodowych w „Dzienniku Praktycznych Umiejętności Zawodowych”.  

10. Potwierdzenie zaliczenia Praktyk Zawodowych przez Koordynatora Praktyk Zawodowych na 

Kierunku Kosmetologia w: 

a. protokołach praktyk zawodowych w ramach poszczególnych przedmiotów, 

b. w karcie okresowych osiągnięć studenta 

11. Pozytywna ocena prowadzonej dokumentacji. 

12. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu Praktyk Zawodowych. 

 

§6 
NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK ZAWODOWYCH  

1. Bezpośrednią opiekę nad studentami sprawuje: 

a. w czasie praktyki zawodowej kosmetolog, lub osoba posiadająca prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki/lekarza, będąca pracownikiem danego podmiotu wykonującego 

działalność odpowiednio kosmetologiczną lub leczniczą, w którym odbywa się 

praktyka. 

2. Nadzór nad przebiegiem praktyk zawodowych sprawuje w zakresie merytorycznym 

Koordynator Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia, w zakresie organizacyjnym 

Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. 

3. Decyzje w sprawach spornych lub nieokreślonych niniejszym Regulaminem podejmuje 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
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§7 

MONITOROWANIE JAKOŚCI PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 
1. Bieżący nadzór Koordynatora Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia. 

2. Hospitacje praktyk zawodowych przeprowadza się minimum raz na 2 lata: 

a. hospitacje przeprowadza Koordynator Praktyk Zawodowych lub osoba przez niego 

wskazana zgodnie z ustalonym planem. 

b. hospitacje przeprowadza się zgodnie z ustaloną procedurą i arkuszem hospitacji. 

c. wyniki hospitacji wykorzystywane są w procesie doskonalenia kształcenia 

praktycznego 

3. Ocena praktyk przez studentów: 

a. ankieta ewaluacyjna 

b. opinia studenta o odbytych praktykach zawodowych. 

4. Opinie opiekunów o praktykach zawodowych odbytych przez studenta. 

5. Analiza dokumentacji po zakończonych praktykach zawodowych. 

6. Analiza efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w takcie praktyk zawodowych. 

7. Ewaluacja programu praktyk zawodowych. 

8. Współpraca z opiekunami praktyk zawodowych, pracodawcami (interesariusze zewnętrzni) 

oraz nauczycielami i studentami (interesariusze wewnętrzni) w zakresie doskonalenia 

programów i procesu realizacji praktyk zawodowych. 

9. Monitorowanie i doskonalenie jakości praktyk zawodowych odbywa się zgodnie z 

Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się 

z Regulaminem Praktyk Zawodowych na Kierunku Kosmetologia 

Studia pierwszego stopnia 

 

 

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

  Data i czytelny podpis studenta     
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Efekty uczenia się osiągnięte przez studenta na wakacyjnej praktyce zawodowej 
po I roku studiów 

 

kod 

Student, który zaliczył praktykę zawodową 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: dla kierunku 

PZ-I_W01 wiedzę na temat podstawowych zabiegów kosmetycznych K_W10 

PZ-I_W02 zasady BHP K_W13 

PZ-I_W03 
wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań wykonywania 

poszczególnych zabiegów kosmetycznych 
K_W10 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

PZ-I_U01 przeprowadzić wywiad kosmetyczny K_U03 

PZ-I_U02 dobierać preparaty właściwe do zabiegu K_U06 

PZ-I_U03 wykonać wybrane zabiegi kosmetyczno- pielęgnacyjne K_U07 

PZ-I_U04 
dobrać i wykonać proste zabiegi pielęgnacyjne do różnych 

rodzajów skóry, rozróżniać rodzaje skóry 
K_U03   

PZ-I_U05 wykonać zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp K_U12 

PZ-I_U06 dobrać wyposażenie gabinetu i organizować pracę własną K_U07 

PZ-I_U07 
dobrać specjalistyczną aparaturę do rodzaju wykonywanego 

zabiegu 
K_U07 

PZ-I_U08 wykonać masaż relaksacyjny dłoni i stóp K_U09 

w zakresie KOMPETENCJI jest gotów do: 

PZ-I_K01 
przestrzegania obowiązujących w miejscu praktyki przepisów 

BHP, PPOŻ i zaleceń SANEPID-u 
K_K03 

PZ-I_K02 
wykonania zadań zawodowych świadomie, przestrzegania 

obowiązujących zasad etyki zawodowej 
K_K08 

PZ-I_K03 
dbałości o własny rozwój zawodowy w zakresie umiejętności 

intelektualnych, praktycznych i prezentowanych postaw 
K_K11 

PZ-I_K04 dostrzegania potrzebę doskonalenia zawodowego.  K_K11 

PZ-I_K05 
okazywania szacunku dla klienta oraz dbałości o jego komfort 

psychiczny podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych 
K_K02 
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Efekty uczenia się osiągnięte przez studenta na praktyce zawodowej na III semestrze 

(przedmiot: Dermatologia) 

kod 

Student, który zaliczył praktykę zawodową 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: dla kierunku 

PZ-D_W01 najczęściej występujące dermatozy K_W09 

PZ- D_W02 zasady współpracy z lekarzem dermatologiem K_W17 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

PZ- D_U01 rozpoznać najczęściej występujące dermatozy K_U01 

PZ- D_U02 
zaproponować zabiegi profilaktyczne u pacjentów ze schorzeniami 

dermatologicznymi łagodzące przebieg choroby 
K_U10 

PZ- D_U03 
wskazać określoną dermatozę jako przeciwwskazanie do danego 

zabiegu 
K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI jest gotów do: 

PZ- D_K01 
przestrzegania obowiązujących w miejscu praktyki przepisów 

BHP, PPOŻ i zaleceń SANEPID-u 
K_K03 

PZ- D_K02 umiejętnej współpracy w zespole kosmetolog – dermatolog K_K09, K_K05 

PZ- D_K03 
dbałości o zdrowie  bezpieczeństwo swoje i personelu oraz 

pacjenta 
K_K03 

PZ- D_K04 
okazywania szacunku dla pacjenta oraz dba o komfort psychiczny 

podczas wykonywania procedur dermatologicznych 
K_K02 
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Efekty uczenia się osiągnięte przez studenta na wakacyjnej praktyce zawodowej po II 

roku studiów 

 

kod 

Student, który zaliczył praktykę zawodową 
Odniesienie do 

efektów uczenia się 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: dla kierunku 

PZ-II_W01 
teoretyczne podstawy wykonywania zabiegów kosmetycznych i 

pielęgnacyjnych 
K_W02, K_W03 

PZ-II_W02 wiedzę na temat podstawowych zabiegów kosmetycznych K_W10 

PZ-II_W03 
rodzaje zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i stosowania 

kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem 
K_W10 

PZ-II _W04 
charakterystyki zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych (z 

zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i aparatury) 
K_W10 

PZ-II _ W05 
wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów 

kosmetycznych 
K_W10 

PZ-II _W06 zasady BHP K_W13 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

PZ-II _U01 przeprowadzać wywiad kosmetyczny K_U03 

PZ-II _U02 dobierać preparaty właściwe do zabiegu K_U06 

PZ-II _U03 
prawidłowo wykonać zabiegi i procedury, w których specjalizuje 

się placówka w której przebiega praktyka 
K_U08 

PZ-II _U04 dokonać dezynfekcji i sterylizacji narzędzi K_U19 

PZ-II _U05 

poprawnie wykonać stosowny zabieg kosmetyczny 

pielęgnacyjny, upiększający i korekcyjny z uwzględnieniem 

wskazań i przeciwwskazań 

K_U08, K_U07, 

K_U06, K_U10, 

K_U12, K_U14 

PZ-II _U06 

zorganizować stanowiska pracy do wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych oraz odpowiednio dobrać sprzęt i narzędzia 

pracy 

K_U05 

PZ-II _U07 udzielić fachowej porady kosmetycznej dbając o zdrowie klienta K_U04 

PZ-II _U08 używać specjalistycznej aparatury zgodnie z jej przeznaczeniem K_U07 

w zakresie KOMPETENCJI jest gotów do: 

PZ-II _K01 
przestrzegania obowiązujących w miejscu praktyki przepisów 

BHP, PPOŻ i zaleceń Sanepid-u 
K_K03 

PZ-II _K02 
wykonywania zadań zawodowych świadomie, przestrzegania 

obowiązujących zasad etyki zawodowej 
K_K08 
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PZ-II _K03 
dbałości  o własny rozwój zawodowy w zakresie umiejętności 

intelektualnych, praktycznych i prezentowanych postaw 
K_K11 

PZ-II _K04 umiejętnej współpracy w zespole 
K_K09, 

K_K10 

PZ-II _K05 

okazywania szacunku dla klienta oraz zapewniania pełnego 

komfortu psychicznego podczas wykonywania zabiegów 

kosmetycznych 

K_K02 
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Efekty uczenia się osiągnięte przez studenta na praktyce zawodowej na  VI semestrze 

(przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

kod 

Student, który zaliczył praktykę zawodową 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: dla kierunku 

PZ-NML_W01 najczęściej występujące dermatozy K_W09 

PZ- NML_W02 
techniki, podstawy fizycznych i chemicznych metod leczenia 

chorób skóry 
K_W09 

PZ- NML_W03 zasady współpracy z lekarzem dermatologiem K_W117 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

PZ- NML_U01 rozpoznać najczęściej występujące dermatozy K_U01 

PZ- NML_U02 
zaproponować  zabiegi profilaktyczne u pacjentów ze schorzeniami 

dermatologicznymi łagodzące przebieg choroby 
K_U10 

PZ- NML_U03 wskazać dermatozę jako przeciwwskazanie do danego zabiegu K_U10 

w zakresie KOMPETENCJI jest gotów do: 

PZ- NML_K01 
przestrzegania obowiązujących w miejscu praktyki przepisów 

BHP, PPOŻ i zaleceń SANEPID-u 
K_K03 

PZ- NML_K02 umiejętnej współpracy  w zespole kosmetolog – dermatolog K_K09, K_K05 

PZ- NML_K03 
dbałości o zdrowie  bezpieczeństwo swoje i personelu oraz 

pacjenta 
K_K03 

PZ- NML_K04 
okazywania szacunku dla pacjenta oraz dbałości o komfort 

psychiczny podczas wykonywania procedur dermatologicznych 
K_K02 
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1. KRYTERIA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

 

KRYTERIA 

OGÓLNE 
PUNKTY 

NORMY 

Wiedza Wiedza Umiejętności Umiejętności Postawa Postawa 

Zasady Skuteczność Sprawność Samodzielność 
Komunikowanie się 

z klientem 
Postawa 

S
p

o
só

b
 w

y
k

o
n

a
n

ia
 czy

n
n

o
śc

i 

2 

przestrzega zasad, 

właściwa technika i 

kolejność 

wykonywania 

czynności 

postępowanie 

uwzględnia sytuacje 

klienta/pacjenta, 

osiąga cel 

czynności wykonuje 

pewnie, energicznie 

działania wykonuje 

całkowicie 

samodzielnie 

poprawny, 

samodzielny, skuteczny 

wybór treści 

potrafi krytycznie ocenić i 

analizować swoje 

postępowanie, 

współpracuje ze 

współpracownikami, 

pełna identyfikacja z rolą 

zawodową 

1 
przestrzega zasad po 

ukierunkowaniu 

nie zawsze 

uwzględnia sytuację 

zdrowotną 

klienta/pacjenta,  

osiąga cel po 

ukierunkowaniu 

czynności wykonuje 

mało pewnie, po 

krótkim 

zastanowieniu 

wymaga 

przypomnienia i 

ukierunkowania w 

niektórych 

działaniach 

wymaga 

naprowadzenia, 

ukierunkowania w 

wyborze treści 

ma trudności w krytycznej 

ocenie i analizie swojego 

postępowania, we 

współpracy ze 

współpracownikami oraz 

w identyfikacji z rolą 

zawodową 

0 
nie przestrzega zasad, 

chaotycznie 

wykonuje czynności 

nie bierze pod uwagę 

indywidualnej 

sytuacji 

klienta/pacjenta,  nie 

osiąga celu 

czynności wykonuje 

niepewnie, bardzo 

wolno 

wymaga stałego 

naprowadzania i 

przypominania w 

każdym działaniu 

nie potrafi utrzymać 

kontaktu werbalnego z 

klientem/pacjenta 

nie potrafi krytycznie 

ocenić i analizować 

swojego postępowania, 

nie współpracuje ze 

współpracownikami, nie 

identyfikuje się z rolą 

zawodową 

 

PUNKTACJA OCENY 

12 bardzo dobry 

11 dobry plus 

10 dobry 

9 dostateczny plus 

8-7 dostateczny 
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2. WYKAZ PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWOWODYCH 

 

2.1 Wakacyjna praktyka zawodowa po I roku studiów 

L.p. Nazwa umiejętności 

 

 

Kod dla kierunku 

Zaliczenie na praktyce 

zawodowej 

Ocena 

Data 

i podpis 

zaliczającego 

1 2 3 4 5 

1 

Organizacja i przygotowanie stanowiska 

pracy, narzędzi oraz przygotowanie klienta do 

zabiegu z uwzględnieniem przepisów 

wewnętrznych, BHP, Sanepidu i P/POŻ 

K_W10 

K_W13 

K_U07 

K_K03 

  

2 Nawiązywanie kontaktu z klientem 
K_U03 

K_K02 
  

3 Prowadzenie dokumentacji klienta 
K_K08 

K_K02 
  

4 Przeprowadzanie wywiadu kosmetycznego 
K_U03 

K_W10 
  

5 Rozpoznawanie rodzajów skóry 
K_U03 

K_U06 
  

6 Przygotowywanie klienta do zabiegu 

K_W10 

K_U06 

K_U03 

  

7 
Asystowanie podczas wykonywania zabiegów 

kosmetycznych 
K_K11   

8 
Wykonywanie masażu klasycznego twarzy, 

szyi i dekoltu 

K_U07 

K_U03 

K_U06 

  

9 

Pielęgnacja oprawy oczu: 

- demakijaż, 

- masaż okolicy oczu,  

- aplikacja serum, ampułki w okolice oczu 

- regulacja brwi bez nadawania kształtu 

- nakładanie henny żelowej na brwi 

K_W10 

K_U07 

K_U03 

K_U06 

  

10 

Stosowanie masek kosmetycznych 

(nakładanie gotowych masek kosmetycznych 

w oparciu o rozpoznanie rodzaju cery) 

(asystowanie) 

K_U06 

K_K11 
  

11 

Podstawowe zabiegi nawilżające (masaż z 

serum lub ampułką, maski nawilżające), 

(asystowanie) 

K_U06 

K_K11 
  

12 
Podstawowe zabiegi dla skóry łojotokowej i 

wrażliwej (asystowanie) 

K_U06 

K_K11 
  

13 
Pielęgnacja stóp – pedicure pielęgnacyjny 

(asystowanie) 

K_U12 

K_U09 

K_K11 

  

14 
Pielęgnacja dłoni – masaż, manicure 

biologiczny, (asystowanie) 

K_U12 

K_U09 

K_K11 
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Szczególne osiągnięcia studenta** 

L.p. Opis Data i podpis 

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu 

  

 

 

 

 

 

Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych 

  

 

 

 

 

 

 

 

**wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 

 

 

 

15 
Ustalanie celów i planowanie dalszego 

postępowania z klientem 

K_W10 

K_K08 
  

16 
Postępowanie sanitarne – segregowanie, 

użytego sprzętu lub zużytego materiału  

K_W10 

K_K13 
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2.2 Praktyka zawodowa na III semestrze (przedmiot: Dermatologia)  

 

Szczególne osiągnięcia studenta** 

L.p. Opis Data i podpis 

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu 

  

 

 

Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych 

  

 

 

 

**wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 

L.p. Nazwa umiejętności 

 

 

Kod dla kierunku 

Zaliczenie na praktyce zawodowej 

Ocena 

Data 

i podpis 

zaliczającego 

1 2 3 4 5 

1 Nawiązywanie kontaktu z pacjentem 
K_U03 

K_K02 
  

2 Rozpoznanie rodzaju wykwitów skórnych K_U01   

3 Różnicowanie najpopularniejszych dermatoz  K_U01   

4 Przygotowywanie pacjenta do zabiegu dermatologicznego 
K_W10 

K_U06 
  

5 
Stosowanie  odpowiednich metody pielęgnacji skóry w 

stanach jej patologii 
K_U01   

6 
Asystowanie podczas wykonywania zabiegów 

dermatologicznych 
K_K11   

7 
Ustalanie celów i planowanie dalszego postępowania z 

pacjetnem 

K_W10 

K_K08 
  

8 
Postępowanie sanitarne – segregowanie, użytego sprzętu 

lub zużytego materiału  

K_W13 

K_K03 
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2.3 Wakacyjna praktyka zawodowa po II roku studiów 

Lp. Nazwa umiejętności 

 

 

Kod dla kierunku 

Zaliczenie na praktyce 

zawodowej 

Ocena 

Data 

i podpis 

zaliczającego 

1 2 3 4 5 

1 
Organizacja i przygotowanie stanowiska pracy, dobór 

preparatów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu  

K_W02 

K_W03 

K_W10 

K_U06 

K_U05 

K_K09 

K_K10 

  

2 Nawiązywanie kontaktu z klientem 
K_U03 

K_K11 

  

3 
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji klienta oraz 

planowanie dalszego postępowania kosmetologicznego  

K_W10 

K_K11 

  

4 Organizowanie miejsca pracy  K_U05 
  

5 Pełne przygotowanie klienta do zabiegu 

K_U03 

K_K09 

K_K10 

  

6 Rozpoznawanie rodzajów skóry i wywiad kosmetologiczny K_U03 

  

7 
Dobieranie zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem 

wskazań i przeciwwskazań do zabiegu 

K_W10 

K_K08 

  

8 

Pielęgnacja oprawy oczu 

- demakijaż, 

- masaż okolicy oczu,  

- aplikacja serum, ampułki w okolice oczu 

- pełna regulacja brwi z nadawaniem kształtu 

- nakładanie henny żelowej/proszkowej na brwi i rzęsy 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_U14 

K_K02 

K_K08 

  

9 
Stosowanie masek kosmetycznych w oparciu o rozpoznanie 

rodzaju cery 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

10 
Zabiegi nawilżające z wykorzystaniem ampułki, serum i 

aparatury (sonoforeza) 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 
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K_K02 

K_K08 

11 
Zabiegi dla skóry łojotokowej i wrażliwej z wykorzystaniem 

aparatury 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

12 Pielęgnacja stóp –pedicure pielęgnacyjny 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

13 
Pielęgnacja dłoni – masaż, manicure biologiczny, manicure 

tradycyjny 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

14 

Pielęgnacja dekoltu i biustu  

- wprowadzanie ampułki / serum ultradźwiękami 

- masaż dekoltu 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

15 

Metody usuwania zbędnego owłosienia 

- depilacja woskiem twardym 

- depilacja za pomocą ciepłego wosku  

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

16 

Zabiegi zapobiegające i zmniejszające otyłość 

- masaż ciała z wykorzystaniem preparatów wyszczuplających 

- wykorzystanie jonoforezy, sonoforezy lub mezoterapii 

bezigłowej w zabiegach wyszczuplających 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_K02 

K_K08 

  

17  

Zabiegi wspomagające terapię cellulitu 

- masaż ciała z wykorzystaniem preparatów antycellulitowychh 

- wykorzystanie jonoforezy, sonoforezy lub mezoterapii 

bezigłowej w zabiegach ujędrniających 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 
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K_U14 

K_K02 

K_K08 

18 Zabiegi zapobiegające i zmniejszające rozstępy skórne 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_U14 

K_K02 

K_K08 

  

19 

Zabiegi złuszczania naskórka: 

- mikrodermabrazja 

- peeling kawitacyjny 

- peelingi chemiczne 

K_W10 

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_U14 

K_K02 

K_K08 

  

20 Makijaż podstawowy 

K_W10 

K_K02 

K_K08 

  

21 Modelowanie za pomocą podkładu, pudrów           i bronzera 

K_W10 

K_K02 

K_K08 

  

22 
Makijaż korekcyjny stosowany w przypadku wybranych 

defektów 

K_W10 

K_K02 

K_K08 

  

23 
Ustalanie celów i planowanie dalszego postępowania z 

klientem, zalecenia domowe 

K_U04 

K_K09 

K_K10 

  

24 
Zbieranie wywiadu dotyczącego zachowań zdrowotnych 

klienta 

K_U03 

K_K02 

K_K08 

  

25 
Postępowanie sanitarne – segregowanie, dezynfekowanie, 

sterylizacja i niszczenie użytego sprzętu lub zużytego materiału  

K_W13 

K_K03 

K_U19 

K_K09 

K_K10 
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Szczególne osiągnięcia studenta** 

 

L.p. Opis Data i podpis 

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu 

   

Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych 

   

**wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 
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2.4 Praktyka zawodowa na VI semestrze (przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii 

i dermatologii) 

 

Szczególne osiągnięcia studenta** 

L.p. Opis Data i podpis 

Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku zawodu 

  

 

 

Dorobek naukowy i uczestnictwo w konferencjach i zjazdach naukowych 

  

 

 

 

**wpisu dokonuje nauczyciel akademicki lub opiekun praktyk zawodowych 

L.p. Nazwa umiejętności 

 

 

Kod dla kierunku 

Zaliczenie na praktyce zawodowej 

Ocena 

Data 

i podpis 

zaliczającego 

1 2 3 4 5 

1 Nawiązywanie kontaktu z pacjentem 
K_U03 

K_K02 
  

2 Rozpoznanie rodzaju wykwitów skórnych K_U01   

3 Różnicowanie najpopularniejszych dermatoz  K_U01   

4 Przygotowywanie pacjenta do zabiegu dermatologicznego 
K_W10 

K_U06 
  

5 
Stosowanie  odpowiednich metody pielęgnacji skóry w 

stanach jej patologii 
K_U01   

6 
Asystowanie podczas wykonywania zabiegów 

dermtologicznych 
K_K11   

7 
Ustalanie celów i planowanie dalszego postępowania z 

pacjentem 

K_W10 

K_K08 
  

8 
Postępowanie sanitarne – segregowanie, użytego sprzętu 

lub zużytego materiału  

K_W13 

K_K03 
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3. KARTY ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

……………………………….. 

          Pieczątka gabinetu 

 

KARTA ZALICZENIA WAKACYJNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA (PO I ROKU STUDIÓW) 

 

Miejsce odbywania praktyki 

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

………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania praktyki ………………………………………… 

Liczba godzin wg planu: 300 godz. + 110 samokształcenia 

Liczba wypracowanych godzin ……………………………. 

 

Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta 

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

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

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

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

… 

Uwagi o przebiegu praktyki 

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

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

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

……………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Zaliczam / nie zaliczam* 

*odpowiednie podkreślić  

 

………………………………………………… 

Pieczątka, data i podpis opiekuna praktyk 

 

………………………………………………… 

Pieczątka i podpis KOORDYNATORA  PRAKTYK 
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……………………………….. 

          Pieczątka placówki 

 

KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA (ROK II – SEMESTR III) 

 

Miejsce odbywania praktyki 

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

………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania praktyki ………………………………………… 

Liczba godzin wg planu: 75 godz. 

Liczba wypracowanych godzin ……………………………. 

 

Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta 

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

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

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

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

… 

Uwagi o przebiegu praktyki 

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

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

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

……………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Zaliczam / nie zaliczam* 

*odpowiednie podkreślić  

 

………………………………………………… 

Pieczątka, data i podpis opiekuna praktyk 

 

………………………………………………… 

Pieczątka i podpis KOORDYNATORA  PRAK 
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……………………………….. 

          Pieczątka gabinetu 

 

KARTA ZALICZENIA WAKACYJNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA (PO II ROKU STUDIÓW) 

 

Miejsce odbywania praktyki 

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

………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania praktyki ………………………………………… 

Liczba godzin wg planu: 325 godz. + 100 samokształcenia 

Liczba wypracowanych godzin ……………………………. 

 

Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta 

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

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

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

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

… 

Uwagi o przebiegu praktyki 

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

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

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

……………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Zaliczam / nie zaliczam* 

*odpowiednie podkreślić  

 

………………………………………………… 

Pieczątka, data i podpis opiekuna praktyk 

 

………………………………………………… 

Pieczątka i podpis KOORDYNATORA  PRAKTYK 
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……………………………….. 

          Pieczątka placówki 

 

KARTA ZALICZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA (III ROK, VI SEMESTR) 

 

Miejsce odbywania praktyki 

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

………………………………………………………………………………………… 

Czas trwania praktyki ………………………………………… 

Liczba godzin wg planu: 50 godz. 

Liczba wypracowanych godzin ……………………………. 

 

Opinia na temat wiadomości, umiejętności, postawy studenta 

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

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

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

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

… 

Uwagi o przebiegu praktyki 

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

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

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

……………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Zaliczam / nie zaliczam* 

*odpowiednie podkreślić  

 

………………………………………………… 

Pieczątka, data i podpis opiekuna praktyk 

 

………………………………………………… 

Pieczątka i podpis KOORDYNATORA  PRAKTYK 
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NOTATKI 
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 Załącznik nr 4 

Wydział NAUK o ZDROWIU                                                                           

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

Lista obecności studenta/studentów I Roku 

Kierunku Kosmetologia 

na praktykach zawodowych 

I Rok 

 

w …………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa podmiotu 

 

   

l.p. 
nazwisko i 

imię 

miesiąc …………………………. 

tydzień  

I II III IV V 
podpis 

opiekuna 
dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                            

VI VII VIII IX X 

dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                         

 

 

.............................................................................. 

Podpis Koordynatora Praktyk Zawodowych 
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Załącznik nr 4 

Wydział NAUK o ZDROWIU                                                                           

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

Lista obecności studenta/studentów I Roku 

Kierunku Kosmetologia 

na praktykach zawodowych 

II Rok, III SEMESTR 

 

w …………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa podmiotu 

 

   

l.p. 
nazwisko i 

imię 

miesiąc …………………………. 

tydzień  

I II III IV V 
podpis 

opiekuna 
dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                            

VI VII VIII IX X 

dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                         

 

 

.............................................................................. 

Podpis Koordynatora Praktyk Zawodowych 
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Załącznik nr 4 

Wydział NAUK o ZDROWIU                                                                           

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

Lista obecności studenta/studentów II Roku 

Kierunku Kosmetologia 

na praktykach zawodowych 

II Rok 

 

w …………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa podmiotu 

 

   

l.p. 
nazwisko i 

imię 

miesiąc …………………………. 

tydzień  

I II III IV V 
podpis 

opiekuna 
dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                            

VI VII VIII IX X 

dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                         

 

 

 

.............................................................................. 

       Podpis Koordynatora Praktyk Zawodowych
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Załącznik nr 4 

Wydział NAUK o ZDROWIU                                                                           

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

Lista obecności studenta/studentów I Roku 

Kierunku Kosmetologia 

na praktykach zawodowych 

III Rok, VI SEMESTR 

 

w ……………………………………………………………………………………………… 

nazwa podmiotu 

 

   

l.p. 
nazwisko 

i imię 

miesiąc …………………………. 

tydzień  

I II III IV V 
podpis 

opiekuna 
dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                            

VI VII VIII IX X 

dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data dzień/data 

                         

 

 

.............................................................................. 

Podpis Koordynatora Praktyk Zawodowych 
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Załącznik nr 7 

INDYWIDUALNY DZIENNIK PRAKTYK 

ZALICZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W TRACIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ   

W ……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Nazwisko i imię studenta ………………………… 

Jednostka realizująca ……………………………. 

Kierunek- KOSMETOLOGIA   

Forma zajęć –WAKACYJNA  PRAKTYKA ZAWODOWA 

Rok I 

 

Efekt uczenia się 

(matryca) 

Efekt uczenia się 

(sylabus) 

Punkty Nauczyciel student 

Maksymalnie do 

uzyskania 
Uzyskanych Ocena podpis Ocena podpis 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

K_W10 
treści na temat podstawowych 

zabiegów kosmetycznych 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W13 zasady bhp 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W10 

treści z zakresu wskazań i 

przeciwwskazań do 

wykonywania poszczególnych 

zabiegów kosmetycznych 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

K_U03 
przeprowadzać wywiad 

kosmetyczny 

W 4 W  

    
U 4 U  

P 4 P  

K_U06 
dobierać preparaty właściwe do 

zabiegu 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U07 

K_U06 

wykonać wybrane zabiegi 

kosmetyczno- pielęgnacyjne. 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U03 

K_U06 

dobrać i wykonać proste zabiegi 

pielęgnacyjne właściwe dla 

różnych rodzajów skóry, potrafi 

rozróżniać rodzaje skóry 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  
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K_U12 
wykonać zabiegi pielęgnacyjne 

dłoni i stóp 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U07 
dobrać wyposażenie gabinetu i 

organizować pracę własną 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U07 
dobrać specjalistyczną 

aparaturę do rodzaju 

wykonywanego zabiegu 

 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U09 
wykonać masaż relaksacyjny 

dłoni i stóp 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do: 

K_K03 

przestrzegania 

obowiązujących w miejscu 

praktyki przepisy BHP, 

PPOŻ i zaleceń SANEPID-

u. 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K08 

Świadomego wykonywania 

zadań zawodowych, 

przestrzegania 

obowiązujących zasad 

etyki zawodowej 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K11 

dbania o własny rozwój 

zawodowy w zakresie 

umiejętności 

intelektualnych, 

praktycznych i 

prezentowanych postaw 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K11 
dostrzegania potrzeby 

doskonalenia zawodowego 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K02 

okazywania szacunku dla 

klienta oraz dba o komfort 

psychiczny podczas 

wykonywania zabiegów 

kosmetycznych 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

 

                                                                                                                                   

Legenda: 

W – wiedza 

U – umiejętności 

P - postawa 

 

  

punktacja oceny 

12 bardzo dobry 

11 dobry plus 

10 dobry 

9 dostateczny plus 

8-7 dostateczny 
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INDYWIDUALNY DZIENNIK PRAKTYK 

ZALICZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W TRACIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ   

W ……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Nazwisko i imię studenta ………………………… 

Jednostka realizująca……………………………. 

Kierunek - KOSMETOLOGIA   

Forma zajęć – PRAKTYKA ZAWODOWA 

Semestr III (przedmiot: Dermatologia) 

Rok  II  

 

 

Efekt 

uczenia się 

(matryca) 

Efekt uczenia sie 

(sylabus) 

Punkty Nauczyciel student 

Maksymalnie 

do uzyskania 
Uzyskanych Ocena podpis Ocena podpis 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

K_W09 

z zakresu etiopatogenezy, 

diagnostyki i metod leczenia 

wybranych chorób, zwłaszcza 

dotyczących lub mających 

wpływ na wygląd skóry i jej 

przydatków 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W13 zasady BHP 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W15 

miejsce kosmetologii w 

ramach systemu ochrony 

zdrowia na poziomie 

krajowym 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W04 

podstawowe pojęcia opisujące 

stan zdrowia i choroby we 

wszystkich okresach życia, 

rozumie znaczenie i sposób 

powstawania odporności 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W17 

zasady współpracy pomiędzy 

kosmetologiem a specjalistą z 

dziedziny medycyny 

estetycznej i dermatologiem 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

K_U03 
przeprowadzić wywiad i 

diagnozę skóry 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U16 

oszacować szkodliwość 

wybranych pasożytów 

człowieka, alergenów, 

W 4 W  

    

U 4 U  
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szkodliwych związków 

chemicznych i innych 

czynników, z którymi może 

mieć styczność podczas pracy 

w gabinecie kosmetycznym 

P 4 P  

K_U01 

rozróżnić podstawowe i 

wtórne wykwity skórne, 

rozpoznać zmiany skórne 

chorobowe i zastosować 

odpowiednie metody 

pielęgnacji skóry w stanach 

jej fizjologii i patologii 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do: 

K_K05 

bycia świadomym ograniczeń 

swoich kompetencji i w 

sytuacjach zagrożenia zdrowia 

nie podejmuje działań 

zawodowych, w sposób 

taktowny i skuteczny 

kierowanie  pacjenta/klienta 

do lekarza specjalisty 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K03 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ergonomii 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

 

                                                                                                                                   

Legenda: 

W – wiedza 

U – umiejętności 

P - postawa 

 

   

  

punktacja oceny 

12 bardzo dobry 

11 dobry plus 

10 dobry 

9 dostateczny plus 

8-7 dostateczny 
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INDYWIDUALNY DZIENNIK PRAKTYK 

ZALICZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W TRACIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ   

W ……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Nazwisko i imię studenta ………………………… 

Jednostka realizująca- ……………………………. 

Kierunek  - KOSMETOLOGIA   

Forma zajęć – WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA 

Rok II 

 

 

Efekt  

uczenia się 

(matryca) 

Efekt uczenia się 

(sylabus) 

Punkty Nauczyciel student 

Maksymalnie do 

uzyskania 
Uzyskanych Ocena podpis Ocena podpis 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

K_W02 

K_W03 

 teoretyczne podstawy 

wykonywania 

zabiegów 

kosmetycznych i 

pielęgnacyjnych 

 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W10 

treści na temat 

podstawowych 

zabiegów 

kosmetycznych 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W10 

rodzaje zabiegów 

kosmetycznych 

pielęgnacyjnych i 

stosowania 

kosmetyków zgodnie 

z rozpoznaniem 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W10 

charakterystyki 

zabiegów 

kosmetycznych 

pielęgnacyjnych (z 

zastosowaniem 

specjalistycznego 

sprzętu i aparatury) 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W10 

wskazania i 

przeciwwskazania do 

wykonywania 

zabiegów 

kosmetycznych.. 

 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W13 zasady BHP 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

K_U03 
przeprowadzić 

wywiad kosmetyczny 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  
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K_U06 
dobrać preparaty 

właściwe do zabiegu 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U08 

prawidłowo wykonać 

zabiegi i procedury w 

których specjalizuje 

się placówka w której 

przebiega praktyka 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U19 
dokonać dezynfekcji i 

sterylizacji narzędzi 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U08 

K_U07 

K_U06 

K_U10 

K_U12 

K_U14 

poprawnie wykonać 

stosowny zabieg 

kosmetyczny 

pielęgnacyjny, 

upiększający i 

korekcyjny z 

uwzględnieniem 

wskazań i 

przeciwwskazań. 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U05 

zorganizować 

stanowiska pracy do 

wykonywania 

zabiegów 

pielęgnacyjnych oraz 

odpowiednio dobrać 

sprzęt i narzędzia 

pracy. 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U04 

udzielić fachowej 

porady kosmetycznej 

dbając o zdrowie 

klienta 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U07 

używać 

specjalistycznej 

aparatury zgodnie z 

jej przeznaczeniem 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do: 

K_K03 

przestrzegania 

obowiązujących w 

miejscu praktyki 

przepisy bhp, ppoż i 

zaleceń sanepid-u. 

W 4 W  

    
U 4 U  

P 4 P  

K_K08 

wykonywania zadań 

zawodowych 

świadomie, 

przestrzegając 

obowiązujących zasad 

etyki zawodowej 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K11 

dbałości o własny 

rozwój zawodowy w 

zakresie umiejętności 

intelektualnych, 

praktycznych i 

prezentowanych 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  
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postaw 

K_K09 

K_K10 
współpracy w zespole 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K02 

okazywania szacunku 

dla klienta oraz dba o 

komfort psychiczny 

podczas 

wykonywania 

zabiegów 

kosmetycznych 

W 4 W  

    
U 4 U  

P 4 P  

 

                                                                                                                                   

Legenda: 

W – wiedza 

U – umiejętności 

P - postawa 

 

 

 

  

punktacja oceny 

12 bardzo dobry 

11 dobry plus 

10 dobry 

9 dostateczny plus 

8-7 dostateczny 
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INDYWIDUALNY DZIENNIK PRAKTYK 

ZALICZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W TRACIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ   

W ……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

Nazwisko i imię studenta ………………………… 

Jednostka realizująca……………………………. 

Kierunek - KOSMETOLOGIA   

Forma zajęć – PRAKTYKA ZAWODOWA 

Semestr VI (przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

ROK III  

 

Efekt 

uczenia się 

(matryca) 

Efekt uczenia sie 

(sylabus) 

Punkty Nauczyciel student 

Maksymalnie 

do uzyskania 
Uzyskanych Ocena podpis Ocena podpis 

w zakresie WIEDZY zna i rozumie: 

K_W09 

z zakresu etiopatogenezy, 

diagnostyki i metod leczenia 

wybranych chorób, zwłaszcza 

dotyczących lub mających 

wpływ na wygląd skóry i jej 

przydatków 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W13 zasady BHP 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W15 

miejsce kosmetologii w 

ramach systemu ochrony 

zdrowia na poziomie 

krajowym 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W04 

podstawowe pojęcia opisujące 

stan zdrowia i choroby we 

wszystkich okresach życia, 

rozumie znaczenie i sposób 

powstawania odporności 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_W17 

zasady współpracy pomiędzy 

kosmetologiem a specjalistą z 

dziedziny medycyny 

estetycznej i dermatologiem 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: 

K_U03 
przeprowadzić wywiad i 

diagnozę skóry 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_U16 

oszacować szkodliwość 

wybranych pasożytów 

człowieka, alergenów, 

W 4 W  

    

U 4 U  
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szkodliwych związków 

chemicznych i innych 

czynników, z którymi może 

mieć styczność podczas pracy 

w gabinecie kosmetycznym 

P 4 P  

K_U01 

rozróżnić podstawowe i 

wtórne wykwity skórne, 

rozpoznać zmiany skórne 

chorobowe i zastosować 

odpowiednie metody 

pielęgnacji skóry w stanach 

jej fizjologii i patologii 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH jest gotów do: 

K_K05 

bycia świadomym ograniczeń 

swoich kompetencji i w 

sytuacjach zagrożenia zdrowia 

nie podejmuje działań 

zawodowych, w sposób 

taktowny i skuteczny 

kierowanie  pacjenta/klienta 

do lekarza specjalisty 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

K_K03 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ergonomii 

W 4 W  

    U 4 U  

P 4 P  

 

                                                                                                                                   

Legenda: 

W – wiedza 

U – umiejętności 

P - postawa 

 

   

 

 

 

punktacja oceny 

12 bardzo dobry 

11 dobry plus 

10 dobry 

9 dostateczny plus 

8-7 dostateczny 
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Załącznik nr 8 

KRYTERIA OCENY ZADANIA PRAKTYCZNEGO 

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO I ROKU 

 

LP KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

  Nauczyciel Student 

1 KOMUNIKOWANIE SIĘ KLIENTEM 0-6  0-6  

2 BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA ORAZ WŁASNE 0-6  0-6  

3 
SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI 
0-6 

 
0-6 

 

4 POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA 0-8  0-8  

5 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

WYKONANIA CZYNNOŚCI 

KOSMETOLOGICZNYCH 

0-4 

 

0-4 

 

6 
DOKŁADNOŚC WYKONANIA ZADANIA W 

PORÓWNANIU ZE WZOREM 
0-12 

 
0-12 

 

7 
SATYSFAKCJA KLIENTA ZE ŚWIADCZONEJ 

USLUGI 
0-8 

 
0-8 

 

8 
POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA 

ŚWIADCZONEJ USŁUGI 
0-6 

 
0-6 

 

9 
REFLEKSJA DOTYCZĄCA WŁASNEGO 

DZIAŁANIA 
0-4 

 
0-4 

 

RAZEM:   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 36 pkt. - niedostateczny 

36-40 pkt. - dostateczny 

41-45 pkt. - dostateczny plus 

46-50 pkt. - dobry 

51-55 pkt. - dobry plus 

56-60 pkt. - bardzo dobry  

 

 
Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA OCENY ZADANIA PRAKTYCZNEGO 

PRAKTYKA ZAWODOWA III SEMESTR (przedmiot: Dermatologia) 

 

LP KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

  Nauczyciel Student 

1 KOMUNIKOWANIE SIĘ PACJENTEM 0-6  0-6  

2 BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA ORAZ WŁASNE 0-6  0-6  

3 
SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI 
0-6 

 
0-6 

 

4 POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA 0-8  0-8  

5 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

WYKONANIA CZYNNOŚCI 

DERMATOLOGICZNEJ 

0-4 

 

0-4 

 

6 
DOKŁADNOŚC WYKONANIA ZADANIA W 

PORÓWNANIU ZE WZOREM 
0-12 

 
0-12 

 

7 
SATYSFAKCJA PACJENTA ZE ŚWIADCZONEJ 

USLUGI 
0-8 

 
0-8 

 

8 
POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA 

ŚWIADCZONEJ USŁUGI 
0-6 

 
0-6 

 

9 
REFLEKSJA DOTYCZĄCA WŁASNEGO 

DZIAŁANIA 
0-4 

 
0-4 

 

RAZEM:   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 36 pkt. - niedostateczny 

36-40 pkt. - dostateczny 

41-45 pkt. - dostateczny plus 

46-50 pkt. - dobry 

51-55 pkt. - dobry plus 

56-60 pkt. - bardzo dobry  

 

 

 
Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA OCENY ZADANIA PRAKTYCZNEGO 

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO II ROKU 

 

LP KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

  Nauczyciel Student 

1 KOMUNIKOWANIE SIĘ KLIENTEM 0-6  0-6  

2 BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA ORAZ WŁASNE 0-6  0-6  

3 
SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI 
0-6 

 
0-6 

 

4 POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA 0-8  0-8  

5 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

WYKONANIA CZYNNOŚCI 

KOSMETOLOGICZNYCH 

0-4 

 

0-4 

 

6 
DOKŁADNOŚC WYKONANIA ZADANIA W 

PORÓWNANIU ZE WZOREM 
0-12 

 
0-12 

 

7 
SATYSFAKCJA KLIENTA ZE ŚWIADCZONEJ 

USLUGI 
0-8 

 
0-8 

 

8 
POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA 

ŚWIADCZONEJ USŁUGI 
0-6 

 
0-6 

 

9 
REFLEKSJA DOTYCZĄCA WŁASNEGO 

DZIAŁANIA 
0-4 

 
0-4 

 

RAZEM:   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 36 pkt. - niedostateczny 

36-40 pkt. - dostateczny 

41-45 pkt. - dostateczny plus 

46-50 pkt. - dobry 

51-55 pkt. - dobry plus 

56-60 pkt. - bardzo dobry  

 

 

 
Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA OCENY ZADANIA PRAKTYCZNEGO 

PRAKTYKA ZAWODOWA VI SEMESTR  

(Przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

 

LP KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW 

  Nauczyciel Student 

1 KOMUNIKOWANIE SIĘ PACJENTEM 0-6  0-6  

2 BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA ORAZ WŁASNE 0-6  0-6  

3 
SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI 
0-6 

 
0-6 

 

4 POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA 0-8  0-8  

5 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

WYKONANIA CZYNNOŚCI 

DERMATOLOGICZNEJ 

0-4 

 

0-4 

 

6 
DOKŁADNOŚC WYKONANIA ZADANIA W 

PORÓWNANIU ZE WZOREM 
0-12 

 
0-12 

 

7 
SATYSFAKCJA PACJENTA ZE ŚWIADCZONEJ 

USLUGI 
0-8 

 
0-8 

 

8 
POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA 

ŚWIADCZONEJ USŁUGI 
0-6 

 
0-6 

 

9 
REFLEKSJA DOTYCZĄCA WŁASNEGO 

DZIAŁANIA 
0-4 

 
0-4 

 

RAZEM:   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 36 pkt. - niedostateczny 

36-40 pkt. - dostateczny 

41-45 pkt. - dostateczny plus 

46-50 pkt. - dobry 

51-55 pkt. - dobry plus 

56-60 pkt. - bardzo dobry  

 

 
Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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Załącznik nr 9 

 

ARKUSZ OBSERWACJI Z WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO  

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO I ROKU 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie potrafi 

1 - z pomocą  

2 - samodzielnie 

LP. KRYTERIA I NORMY OCENY 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

OCENA 

GRUPY 

STUDENTÓW 

I 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM, ZESPOŁEM 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania się do 

możliwości klienta 

• ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania 

współpracownikom oraz klientowi  

• nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole 

współpracowników oraz z klientem 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

II 

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA  ORAZ WŁASNE  

Student: 

• chronił klienta przed zakażeniami  

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia klienta 

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia własnego  

• udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego klientowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

III 

SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI  

Student: 

• podejmował działania adekwatne do sytuacji 

• przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych 

działań 

• wykonał działanie w optymalnym czasie  

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IV 

POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA  

Student; 

• określił cele kosmetologiczne adekwatne do stanu klienta 

• uzasadnił celowość działań związanych z opieką 

profesjonalną i samoopieka   

• określił wskaźniki osiągnięcia celu 

• ocenił stopień osiągnięcia celu  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

V 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

WYKONANIA CZYNNOŚCI KOSMETOLOGICZNYCH 

Student: 

• skompletował zestaw  

• przygotował stanowisko pracy  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 
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VI 

DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA 

Student: 

• zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności 

• wykonał zadanie dokładnie  

• uwzględnił stan klienta 

• obserwował klienta w czasie wykonywania czynności  

• współpracował w czasie wykonywania czynności z 

zespołem  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

VII 

SATYSFAKCJA KLIENTA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Student: 

• przygotował klienta  fizycznie i psychicznie do czynności 

kosmetologicznych 

• stworzył warunki do współdecydowania klienta  o 

czynnościach kosmetologicznych 

• zapewnił klientowi  warunki intymności  

• zapewnił klientowi komfort i wygodę po zabiegu  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

VIII 

POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA ŚWIADCZONEJ 

OPIEKI : 

Student:  

• udokumentował własne działania 

• skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych  

• stosował w dokumentacji prawidłową terminologię  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IX 

 REFLEKSJA DOTYCZA WŁASNEGO DZIAŁANIA : 

Student: 

• oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania 

• sformułował wnioski do dalszych własnych działań 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW :   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 47 pkt - niedostateczny 

 47-49  pkt - dostateczny 

 50-52 pkt  - dostateczny plus 

 52-54 pkt  - dobry  

 55-57 pkt - dobry plus 

 58-60 pkt - bardzo dobry 

 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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ARKUSZ OBSERWACJI Z WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO  

PRAKTYKA ZAWODOWA III SEMESTR  

(Przedmiot: Dermatologia) 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie potrafi 

1 - z pomocą  

2 - samodzielnie 

LP. KRYTERIA I NORMY OCENY 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

OCENA 

GRUPY 

STUDENTÓW 

I 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM, ZESPOŁEM 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania się do 

możliwości pacjenta 

• ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania 

współpracownikom oraz pacjentowi  

• nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole 

współpracowników oraz z pacjentem 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

II 

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA  ORAZ WŁASNE  

Student: 

• chronił pacjenta przed zakażeniami  

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia pacjenta 

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia własnego  

• udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego pacjentowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

III 

SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI  

Student: 

• podejmował działania adekwatne do sytuacji 

• przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych 

działań 

• wykonał działanie w optymalnym czasie  

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IV 

POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA  

Student; 

• określił cele dermatologiczne adekwatne do stanu pacjenta 

• uzasadnił celowość działań związanych z opieką 

profesjonalną i samoopieka   

• określił wskaźniki osiągnięcia celu 

• ocenił stopień osiągnięcia celu  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

V 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

ASYSTOWANIA PRZY CZYNNOŚCI 

DERMATOLOGICZNEJ 

Student: 

• skompletował zestaw  

• przygotował stanowisko pracy  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 
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VI 

DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA 

Student: 

• zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności 

• wykonał zadanie dokładnie  

• uwzględnił stan pacjenta 

• obserwował pacjenta w czasie wykonywania czynności  

• współpracował w czasie wykonywania czynności z 

zespołem  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

VII 

SATYSFAKCJA PACJENTA ZE ŚWIADCZONYCH 

USŁUG 

Student: 

• przygotował pacjenta  fizycznie i psychicznie do czynności 

dermatologicznych 

• stworzył warunki do współdecydowania pacjenta  o 

czynnościach dermatologicznych 

• zapewnił pacjentowi  warunki intymności  

• zapewnił pacjentowi komfort i wygodę po zabiegu  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

VIII 

POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA ŚWIADCZONEJ 

OPIEKI : 

Student:  

• udokumentował własne działania 

• skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych  

• stosował w dokumentacji prawidłową terminologię  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IX 

 REFLEKSJA DOTYCZA WŁASNEGO DZIAŁANIA : 

Student: 

• oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania 

• sformułował wnioski do dalszych własnych działań 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW :   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 47 pkt - niedostateczny 

 47-49  pkt - dostateczny 

 50-52 pkt  - dostateczny plus 

 52-54 pkt  - dobry  

 55-57 pkt - dobry plus 

 58-60 pkt - bardzo dobry 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 

 

 

 

 



MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU –WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK  - KOSMETOLOGIA 

53 

 

 

ARKUSZ OBSERWACJI Z WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO  

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO II ROKU 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie potrafi 

1 - z pomocą  

2 - samodzielnie 

LP. KRYTERIA I NORMY OCENY 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

OCENA 

GRUPY 

STUDENTÓW 

I 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM, ZESPOŁEM 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania się do 

możliwości klienta 

• ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania 

współpracownikom oraz klientowi  

• nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole 

współpracowników oraz z klientem 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

II 

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA  ORAZ WŁASNE  

Student: 

• chronił klienta przed zakażeniami  

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia klienta 

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia własnego  

• udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego klientowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

III 

SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI  

Student: 

• podejmował działania adekwatne do sytuacji 

• przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych 

działań 

• wykonał działanie w optymalnym czasie  

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IV 

POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA  

Student; 

• określił cele kosmetologiczne adekwatne do stanu klienta 

• uzasadnił celowość działań związanych z opieką 

profesjonalną i samoopieka   

• określił wskaźniki osiągnięcia celu 

• ocenił stopień osiągnięcia celu  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

V 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

WYKONANIA CZYNNOŚCI KOSMETOLOGICZNYCH 

Student: 

• skompletował zestaw  

• przygotował stanowisko pracy  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

VI 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA 

Student: 
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• zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności 

• wykonał zadanie dokładnie  

• uwzględnił stan klienta 

• obserwował klienta w czasie wykonywania czynności  

• współpracował w czasie wykonywania czynności z 

zespołem  

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

VII 

SATYSFAKCJA KLIENTA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG 

Student: 

• przygotował klienta  fizycznie i psychicznie do czynności 

kosmetologicznych 

• stworzył warunki do współdecydowania klienta  o 

czynnościach kosmetologicznych 

• zapewnił klientowi  warunki intymności  

• zapewnił klientowi komfort i wygodę po zabiegu  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

VIII 

POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA ŚWIADCZONEJ 

OPIEKI : 

Student:  

• udokumentował własne działania 

• skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych  

• stosował w dokumentacji prawidłową terminologię  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IX 

 REFLEKSJA DOTYCZA WŁASNEGO DZIAŁANIA : 

Student: 

• oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania 

• sformułował wnioski do dalszych własnych działań 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW :   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 47 pkt - niedostateczny 

 47-49  pkt - dostateczny 

 50-52 pkt  - dostateczny plus 

 52-54 pkt  - dobry  

 55-57 pkt - dobry plus 

 58-60 pkt - bardzo dobry 

 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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ARKUSZ OBSERWACJI Z WYKONANIA ZADANIA PRAKTYCZNEGO  

PRAKTYKA ZAWODOWA  VI SEMESTR  

(Przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie potrafi 

1 - z pomocą  

2 - samodzielnie 

LP. KRYTERIA I NORMY OCENY 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

OCENA 

GRUPY 

STUDENTÓW 

I 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM, ZESPOŁEM 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania się do 

możliwości pacjenta 

• ustalił zakres informacji koniecznych do przekazania 

współpracownikom oraz pacjentowi  

• nawiązał i podtrzymywał współpracę w zespole 

współpracowników oraz z pacjentem 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

II 

BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA  ORAZ WŁASNE  

Student: 

• chronił pacjenta przed zakażeniami  

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia pacjenta 

• stosował w czasie pracy środki ochrony zdrowia własnego  

• udzielił wsparcia emocjonalno-informacyjnego pacjentowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

III 

SZYBKOŚC I TRAFNOŚĆ DECYZJI ORAZ 

ŚWIADOMOŚĆ ICH KONSEKWENCJI  

Student: 

• podejmował działania adekwatne do sytuacji 

• przewidział możliwe skutki podjętych i /lub/ nie podjętych 

działań 

• wykonał działanie w optymalnym czasie  

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IV 

POPRAWNOŚC OKREŚLENIA CELU DZIAŁANIA  

Student; 

• określił cele dermatologiczne adekwatne do stanu pacjenta 

• uzasadnił celowość działań związanych z opieką 

profesjonalną i samoopieka   

• określił wskaźniki osiągnięcia celu 

• ocenił stopień osiągnięcia celu  

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

V 

SAMODZIELNOŚĆ PRZYGOTOWANIA DO  

ASYSTOWANIA PRZY CZYNNOŚCI 

DERMATOLOGICZNEJ 

Student: 

• skompletował zestaw  

• przygotował stanowisko pracy  

 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

VI DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA   
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Student: 

• zachował logiczną kolejność wykonywanych czynności 

• wykonał zadanie dokładnie  

• uwzględnił stan pacjenta 

• obserwował pacjenta w czasie wykonywania czynności  

• współpracował w czasie wykonywania czynności z 

zespołem  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

VII 

SATYSFAKCJA PACJENTA ZE ŚWIADCZONYCH 

USŁUG 

Student: 

• przygotował pacjenta  fizycznie i psychicznie do czynności 

dermatologicznych 

• stworzył warunki do współdecydowania pacjenta  o 

czynnościach dermatologicznych 

• zapewnił pacjentowi  warunki intymności  

• zapewnił pacjentowi komfort i wygodę po zabiegu  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

VIII 

POPRAWNOŚC DOKUMENTOWANIA ŚWIADCZONEJ 

OPIEKI : 

Student:  

• udokumentował własne działania 

• skorzystał z dokumentacji prowadzonej przez innych  

• stosował w dokumentacji prawidłową terminologię  

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

IX 

 REFLEKSJA DOTYCZA WŁASNEGO DZIAŁANIA : 

Student: 

• oceniał krytycznie podejmowane przez siebie działania 

• sformułował wnioski do dalszych własnych działań 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW :   

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 47 pkt - niedostateczny 

 47-49  pkt - dostateczny 

 50-52 pkt  - dostateczny plus 

 52-54 pkt  - dobry  

 55-57 pkt - dobry plus 

 58-60 pkt - bardzo dobry 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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Załącznik nr 10 

ARKUSZ OCENY POSTAWY STUDENTA  

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO I ROKU 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - postawa negatywna  

1 - postawa wymagająca ukierunkowania  

2 - postawa pożądana  

LP. KRYTERIA 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

SAMOOCENA 

STUDENTA 

1 

POSTAWA W STOSUNKU DO KLIENTA 

• udzielanie klientowi troskliwej opieki zgodnej z powszechnie 

przyjętymi normami społecznymi 

• okazanie  klientowi życzliwości, wyrozumiałości, cierpliwości  

• respektowanie praw klienta do intymności i godności osobistej 

podczas udzielania świadczeń kosmetologicznych  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

2 

POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

• wdrażanie zasad etyki  

• zaangażowanie w pracy kosmetologicznej, identyfikacja z 

zawodem  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

3 

 

POSTAWA WOBEC GRUPY STUDENTÓW I 

PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 

• współpraca z grupą i prowadzącym  

• dbanie o dobrą atmosferę i integrację z grupą i pracownikami 

zakładu 

• okazywanie życzliwości wobec koleżanek/kolegów  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

 

POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 

• punktualność, obecność na zajęciach 

• przestrzeganie zarządzeń uczelni , regulaminów wewnętrznych 

placówek szkolenia praktycznego  

• prawidłowe umundurowanie, estetyczny wygląd. 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW:   
 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

13 pkt i poniżej - niedostateczny 

14-15  pkt - dostateczny 

16-17 pkt - dostateczny plus 

18-19 pkt - dobry  

20-21 pkt - dobry plus 

22-24 pkt - bardzo dobry 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 

 



MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU –WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK  - KOSMETOLOGIA 

58 

 

 

ARKUSZ OCENY POSTAWY STUDENTA  

PRAKTYKA ZAWODOWA III SEMESTR  

(Przedmiot: Dermatologia) 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - postawa negatywna  

1 - postawa wymagająca ukierunkowania  

2 - postawa pożądana  

LP. KRYTERIA 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

SAMOOCENA 

STUDENTA 

1 

POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA 

• udzielanie pacjentowi  troskliwej opieki zgodnej z powszechnie 

przyjętymi normami społecznymi 

• okazanie  pacjentowi życzliwości, wyrozumiałości, 

cierpliwości  

• respektowanie praw pacjenta do intymności i godności 

osobistej podczas udzielania świadczeń dermatologicznych  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

2 

POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

• wdrażanie zasad etyki  

• zaangażowanie w pracy kosmetologicznej, identyfikacja z 

zawodem  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

3 

 

POSTAWA WOBEC GRUPY STUDENTÓW I 

PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 

• współpraca z grupą i prowadzącym  

• dbanie o dobrą atmosferę i integrację z grupą i pracownikami 

zakładu 

• okazywanie życzliwości wobec koleżanek/kolegów  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

 

POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 

• punktualność, obecność na zajęciach 

• przestrzeganie zarządzeń uczelni , regulaminów wewnętrznych 

placówek szkolenia praktycznego  

• prawidłowe umundurowanie, estetyczny wygląd 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW:   
 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

13 pkt i poniżej - niedostateczny 

14-15  pkt - dostateczny 

16-17 pkt - dostateczny plus 

18-19 pkt - dobry  

20-21 pkt - dobry plus 

22-24 pkt - bardzo dobry 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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ARKUSZ OCENY POSTAWY STUDENTA  

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO II ROKU 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - postawa negatywna  

1 - postawa wymagająca ukierunkowania  

2 - postawa pożądana  

LP. KRYTERIA 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

SAMOOCENA 

STUDENTA 

1 

POSTAWA W STOSUNKU DO KLIENTA 

• udzielanie klientowi troskliwej opieki zgodnej z powszechnie 

przyjętymi normami społecznymi 

• okazanie  klientowi życzliwości, wyrozumiałości, cierpliwości  

• respektowanie praw klienta do intymności i godności osobistej 

podczas udzielania świadczeń kosmetologicznych  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

2 

POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

• wdrażanie zasad etyki  

• zaangażowanie w pracy kosmetologicznej, identyfikacja z 

zawodem  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

3 

 

POSTAWA WOBEC GRUPY STUDENTÓW I 

PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 

• współpraca z grupą i prowadzącym  

• dbanie o dobrą atmosferę i integrację z grupą i pracownikami 

zakładu 

• okazywanie życzliwości wobec koleżanek/kolegów  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

 

POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 

• punktualność, obecność na zajęciach 

• przestrzeganie zarządzeń uczelni , regulaminów wewnętrznych 

placówek szkolenia praktycznego  

• prawidłowe umundurowanie, estetyczny wygląd. 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW:   
 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

13 pkt i poniżej - niedostateczny 

14-15  pkt - dostateczny 

16-17 pkt - dostateczny plus 

18-19 pkt - dobry  

20-21 pkt - dobry plus 

22-24 pkt - bardzo dobry 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 

 

 



MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU –WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK  - KOSMETOLOGIA 

60 

 

 

ARKUSZ OCENY POSTAWY STUDENTA  

PRAKTYKA ZAWODOWA VI SEMESTR  

(Przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - postawa negatywna  

1 - postawa wymagająca ukierunkowania  

2 - postawa pożądana  

LP. KRYTERIA 
OCENA 

NAUCZYCIELA 

SAMOOCENA 

STUDENTA 

1 

POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA 

• udzielanie pacjentowi  troskliwej opieki zgodnej z powszechnie 

przyjętymi normami społecznymi 

• okazanie  pacjentowi życzliwości, wyrozumiałości, 

cierpliwości  

• respektowanie praw pacjenta do intymności i godności 

osobistej podczas udzielania świadczeń dermatologicznych  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

2 

POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

• wdrażanie zasad etyki  

• zaangażowanie w pracy kosmetologicznej, identyfikacja z 

zawodem  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

3 

 

POSTAWA WOBEC GRUPY STUDENTÓW I 

PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 

• współpraca z grupą i prowadzącym  

• dbanie o dobrą atmosferę i integrację z grupą i pracownikami 

zakładu 

• okazywanie życzliwości wobec koleżanek/kolegów  

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

 

POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 

• punktualność, obecność na zajęciach 

• przestrzeganie zarządzeń uczelni , regulaminów wewnętrznych 

placówek szkolenia praktycznego  

• prawidłowe umundurowanie, estetyczny wygląd 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

OGÓŁEM UZYSKANYCH PUNKTÓW:   
 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

13 pkt i poniżej - niedostateczny 

14-15  pkt - dostateczny 

16-17 pkt - dostateczny plus 

18-19 pkt - dobry  

20-21 pkt - dobry plus 

22-24 pkt - bardzo dobry 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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Załącznik nr 11 

KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ KLIENTA PODCZAS PRAKTYK 

ZAWODOWYCH  I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  – 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO I ROKU 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie spełnił kryteriów 

1 - spełnił częściowo kryteria 

2  - spełnił kryteria 

LP. KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

 

1 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości klienta 

• udzielił wsparcia emocjonalnego klientowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

2 

POZIOM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW 

Student: 

• przygotowywał klienta fizycznie i psychicznie do czynności kosmetologicznych 

i zabiegów 

• stworzył klientowi warunki do współdecydowania o czynnościach 

kosmetologicznych i zabiegach 

• zapewnił warunki intymności  

• dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa klienta 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

3 

RESPEKTOWANIE PRAW KLIENTA 

Student: 

• informował klienta o przysługujących mu prawach 

• pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw  

• przestrzegał praw człowieka 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

WIEDZA 

Student: 

• przekazywał klientowi niezbędne informacje dotyczące zasad samopielęgnacji 

 

 

0-1-2 

RAZEM:  

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

11 pkt i poniżej - niedostateczny 

12  pkt - dostateczny 

13-14  pkt - dostateczny plus 

15-16 pkt - dobry  

17-18 pkt  - dobry plus 

19-20 pkt - bardzo dobry  

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ PACJENTA PODCZAS PRAKTYK 

ZAWODOWYCH  I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  – 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

PRAKTYKA ZAWODOWA III SEMESTR  

(Przedmiot: Dermatologia) 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie spełnił kryteriów 

1 - spełnił częściowo kryteria 

2  - spełnił kryteria 

LP. KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

 

1 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości pacjenta 

• udzielił wsparcia emocjonalnego pacjentowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

2 

POZIOM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW 

Student: 

• przygotowywał pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności 

dermatologicznych i zabiegów 

• stworzył pacjentowi warunki do współdecydowania o czynnościach 

dermatologicznych  

• zapewnił warunki intymności  

• dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa pacjenta 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

3 

RESPEKTOWANIE PRAW PACJENTA 

Student: 

• informował pacjenta o przysługujących mu prawach 

• pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw  

• przestrzegał praw człowieka 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

WIEDZA 

Student: 

• przekazywał pacjentowi niezbędne informacje dotyczące zasad samopielęgnacji 

 

 

0-1-2 

RAZEM:  

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

11 pkt i poniżej - niedostateczny 

12  pkt - dostateczny 

13-14  pkt - dostateczny plus 

15-16 pkt - dobry  

17-18 pkt  - dobry plus 

19-20 pkt - bardzo dobry  

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ KLIENTA PODCZAS PRAKTYK 

ZAWODOWYCH  I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  – 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO II ROKU 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie spełnił kryteriów 

1 - spełnił częściowo kryteria 

2  - spełnił kryteria 

LP. KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

 

1 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości klienta 

• udzielił wsparcia emocjonalnego klientowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

2 

POZIOM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW 

Student: 

• przygotowywał klienta fizycznie i psychicznie do czynności kosmetologicznych 

i zabiegów 

• stworzył klientowi warunki do współdecydowania o czynnościach 

kosmetologicznych i zabiegach 

• zapewnił warunki intymności  

• dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa klienta 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

3 

RESPEKTOWANIE PRAW KLIENTA 

Student: 

• informował klienta o przysługujących mu prawach 

• pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw  

• przestrzegał praw człowieka 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

WIEDZA 

Student: 

• przekazywał klientowi niezbędne informacje dotyczące zasad samopielęgnacji 

 

 

0-1-2 

RAZEM:  

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

11 pkt i poniżej - niedostateczny 

12  pkt - dostateczny 

13-14  pkt - dostateczny plus 

15-16 pkt - dobry  

17-18 pkt  - dobry plus 

19-20 pkt - bardzo dobry  

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA OCENY STUDENTA PRZEZ PACJENTA PODCZAS PRAKTYK 

ZAWODOWYCH  I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  – 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

PRAKTYKA ZAWODOWA VI SEMESTR  

(Przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

Skala punktów możliwych do uzyskania: 

0 - nie spełnił kryteriów 

1 - spełnił częściowo kryteria 

2  - spełnił kryteria 

LP. KRYTERIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

 

1 

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z PACJENTEM 

Student: 

• dostosował metody i sposoby komunikowania do możliwości pacjenta 

• udzielił wsparcia emocjonalnego pacjentowi 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

 

2 

POZIOM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI I ZABIEGÓW 

Student: 

• przygotowywał pacjenta fizycznie i psychicznie do czynności 

dermatologicznych i zabiegów 

• stworzył pacjentowi warunki do współdecydowania o czynnościach 

dermatologicznych  

• zapewnił warunki intymności  

• dbał o zapewnienie komfortu, wygody i bezpieczeństwa pacjenta 

 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

 

3 

RESPEKTOWANIE PRAW PACJENTA 

Student: 

• informował pacjenta o przysługujących mu prawach 

• pomagał w realizacji i respektowaniu przysługujących praw  

• przestrzegał praw człowieka 

 

 

0-1-2 

0-1-2 

0-1-2 

4 

WIEDZA 

Student: 

• przekazywał pacjentowi niezbędne informacje dotyczące zasad samopielęgnacji 

 

 

0-1-2 

RAZEM:  

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

11 pkt i poniżej - niedostateczny 

12  pkt - dostateczny 

13-14  pkt - dostateczny plus 

15-16 pkt - dobry  

17-18 pkt  - dobry plus 

19-20 pkt - bardzo dobry  

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

(pieczątka) 
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Załącznik nr 12 

KRYTERIA CAŁOŚCIOWEJ OCENY PRAKTYK 

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO I ROKU 

Na ocenę końcową z zajęć praktycznych wpływają: 

▪ ocena z postawy…………………………………………………………………………………… 

▪ ocena z umiejętności praktycznych (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) ………………….. 

▪ ocena z wiadomości  (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) …………………………………. 

 

KRYTERIA OCENY POSTAWY 

LP KRYTERIUM 

LICZBA PUNKTÓW 

Nauczyciel Student 

1 POSTAWA W STOSUNKU DO KLIENTA 0-6  0-6  

2 POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 0-6  0-6  

3 POSTAWA WOBEC PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 0-6  0-6  

4 POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 0-6  0-6  

RAZEM:     

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 14 pkt - niedostateczny 

14-16 pkt  - dostateczny 

17-18 pkt  - dostateczny plus 

19-20 pkt  - dobry  

21-22 pkt  - dobry plus 

23-24 pkt  - bardzo dobry 

 

 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA CAŁOŚCIOWEJ OCENY PRAKTYK 

PRAKTYKA ZAWODOWA III SEMESTR  

(Przedmiot: Dermatologia) 

 

Na ocenę końcową z zajęć praktycznych wpływają: 

▪ ocena z postawy…………………………………………………………………………………… 

▪ ocena z umiejętności praktycznych (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) ………………….. 

▪ ocena z wiadomości  (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) …………………………………. 

 

KRYTERIA OCENY POSTAWY 

LP KRYTERIUM 

LICZBA PUNKTÓW 

Nauczyciel Student 

1 POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA 0-6  0-6  

2 POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 0-6  0-6  

3 POSTAWA WOBEC PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 0-6  0-6  

4 POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 0-6  0-6  

RAZEM:     

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 14 pkt - niedostateczny 

14-16 pkt  - dostateczny 

17-18 pkt  - dostateczny plus 

19-20 pkt  - dobry  

21-22 pkt  - dobry plus 

23-24 pkt  - bardzo dobry 

 

 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA CAŁOŚCIOWEJ OCENY PRAKTYK 

WAKACYJNA PRAKTYKA ZAWODOWA PO II ROKU 

Na ocenę końcową z zajęć praktycznych wpływają: 

▪ ocena z postawy…………………………………………………………………………………… 

▪ ocena z umiejętności praktycznych (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) ………………….. 

▪ ocena z wiadomości  (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) …………………………………. 

 

KRYTERIA OCENY POSTAWY 

LP KRYTERIUM 

LICZBA PUNKTÓW 

Nauczyciel Student 

1 POSTAWA W STOSUNKU DO KLIENTA 0-6  0-6  

2 POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 0-6  0-6  

3 POSTAWA WOBEC PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 0-6  0-6  

4 POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 0-6  0-6  

RAZEM:     

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 14 pkt - niedostateczny 

14-16 pkt  - dostateczny 

17-18 pkt  - dostateczny plus 

19-20 pkt  - dobry  

21-22 pkt  - dobry plus 

23-24 pkt  - bardzo dobry 

 

 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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KRYTERIA CAŁOŚCIOWEJ OCENY PRAKTYK 

PRAKTYKA ZAWODOWA VI SEMESTR  

(Przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

 

Na ocenę końcową z zajęć praktycznych wpływają: 

▪ ocena z postawy…………………………………………………………………………………… 

▪ ocena z umiejętności praktycznych (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) ………………….. 

▪ ocena z wiadomości  (zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi) …………………………………. 

 

KRYTERIA OCENY POSTAWY 

LP KRYTERIUM 

LICZBA PUNKTÓW 

Nauczyciel Student 

1 POSTAWA W STOSUNKU DO PACJENTA 0-6  0-6  

2 POSTAWA WOBEC ZAWODU I NAUKI 0-6  0-6  

3 POSTAWA WOBEC PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 0-6  0-6  

4 POSTAWA STUDENTA WOBEC REGULAMINU 0-6  0-6  

RAZEM:     

 

SKALA OCEN WG ZDOBYTEJ PUNKTACJI: 

poniżej 14 pkt - niedostateczny 

14-16 pkt  - dostateczny 

17-18 pkt  - dostateczny plus 

19-20 pkt  - dobry  

21-22 pkt  - dobry plus 

23-24 pkt  - bardzo dobry 

 

 

 Opiekun Student 

Ocena   

Data   

Podpis 

 

 

 

(pieczątka) 
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PRAKTYKI ZAWODOWE REALIZOWANE ZA GRANICĄ 
 
 
Miejsce odbywania praktyki zawodowej:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Zakres praktyki zawodowej:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Termin realizacji praktyki zawodowej:...……………………….……………………………………………………….. 
Liczba godzin zrealizowanych:...……………………….…………………………………………………..……………….. 
Uwagi dotyczące przebiegu praktyki zawodowej, osiągnięć i postawy studenta: 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Data   

 

Podpis opiekuna praktyki / Koordynatora kształcenia 

 

UWAGI STUDENTA O PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Data i podpis studenta…………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 14 a 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia studenta o odbytej praktyce zawodowej  

PRAKTYKA WAKACYJNA I ROK 

 

Student......................................................................................................Nr albumu............................... 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ,,,,,,,,,,,,,,,,  Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ...................................................... do ....................................................... praktykę 

zawodową 

w 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

1. Stosunek do studenta: 

a) opiekuna praktyki: …....................................................................................................................... ... 

b) kierownika zakładu:................................................................................................................. .............. 

c) innych pracowników zakładu: ……………………………………………………………………….. 

 

2. Osiągnęłam/ -ąłem  efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 
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 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

Propozycje studenta dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta  do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: 

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

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ........................ 

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

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

................................................................................................................................................................................ .....

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .................................... 

 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

                                                           .............................................................. 

(data i podpis studenta) 
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Załącznik nr 14 a 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia studenta o odbytej praktyce zawodowej  

PRAKTYKA ZAWODOWA II ROK, III semestr  

 

Student......................................................................................................Nr albumu....... ........................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ……………  Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ...................................................... do .............................................. ......... praktykę 

zawodową 

z przedmiotu DERMATOLOGIA 

w 

.................................................................................................................................................... ................................. 

(nazwa i adres podmiotu) 

1. Stosunek do studenta: 

a. opiekuna praktyki: ….............................................................................................................. 

b. kierownika zakładu:..................................................................................... ............................ 

c. innych pracowników zakładu: ……………………………………………………………… 

 

2. Osiągnęłam/ -ąłem  efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 
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 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

Propozycje studenta dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta  do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: 

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

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ........................ 

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

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.................................................................................................................................................................................... .

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ................................ 

 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

                                                           .............................................................. 

(data i podpis studenta) 
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Załącznik nr 14 a 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia studenta o odbytej praktyce zawodowej  

PRAKTYKA WAKACYJNA II ROK 

 

Student......................................................................................................Nr albumu....... ........................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki …………… Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ...................................................... do .............................................. ......... praktykę 

zawodową 

w 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

1. Stosunek do studenta: 

a. opiekuna praktyki: ….................................................................................................................... 

b. kierownika zakładu:.......................................................................................................... .............. 

c. innych pracowników zakładu: ………………………………………………………………….. 

 

2. Osiągnęłam/ -ąłem  efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
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Propozycje studenta dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta  do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: 

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

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. ........................ 

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

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.................................................................................................................................................................................... .

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ................................ 

 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

                                                           .............................................................. 

(data i podpis studenta) 
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Załącznik nr 14 a 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia studenta o odbytej praktyce zawodowej  

PRAKTYKA ZAWODOWA III ROK, VI semestr  

 

Student......................................................................................................Nr albumu....... ........................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ………….Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ...................................................... do .............................................. ......... praktykę 

zawodową 

z przedmiotu NIEFARMAKOLOGICZNE METODY LECZENIA W KOSMETOLOGII I DERMATOLOGII 

w 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres podmiotu) 

1. Stosunek do studenta: 

d. opiekuna praktyki: ….............................................................................................. ................ 

e. kierownika zakładu:................................................................................................................. 

f. innych pracowników zakładu: ……………………………………………………………… 

 

2. Osiągnęłam/ -ąłem  efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 
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 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

Propozycje studenta dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta  do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: 

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

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

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

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.......................................................................................................................................................... ...........................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ............................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

                                                           .............................................................. 

(data i podpis studenta) 
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Załącznik nr 14 b 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

....................................................................... 

(pieczęć adresowa zakładu pracy) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia o praktyce zawodowej odbytej przez studenta 

PRAKTYKA WAKACYJNA I ROK 

 

Student........................................................................................... .........................Nr albumu ................................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ………………..  Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ................................................... do ....................................................... praktykę zawodową 

w 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

1. Stosunek praktykanta: 

d) do powierzonych mu obowiązków: …................................................................................................. 

e) do współpracowników: ........................................................................................................................ 

f) do opiekuna praktyki:.......................................................................................................................... 

2. Czy student osiągnął efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
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Propozycje dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta/słuchacza do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: …………………………………………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ................................ 

 

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .............................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

. 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ..............................

.................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................    .............................................................. 

(podpis zakładowego opiekuna praktyki)     (podpis i pieczęć pracodawcy) 
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Załącznik nr 14 b 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

....................................................................... 

(pieczęć adresowa zakładu pracy) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia o praktyce zawodowej odbytej przez studenta 

PRAKTYKA ZAWODOWA II ROK, III SEMESTR 

(Przedmiot: Dermatologia) 

 

Student........................................................................................... .........................Nr albumu ................................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ………………..  Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ................................................... do ....................................................... praktykę zawodową 

w 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres podmiotu) 

 

1. Stosunek praktykanta: 

g) do powierzonych mu obowiązków: …................................................................................................. 

h) do współpracowników: ........................................................................................................................ 

i) do opiekuna praktyki:.......................................................................................................................... 

2. Czy student osiągnął efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
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Propozycje dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta/słuchacza do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: …………………………………………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

 

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... ..

. 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

...................................................................................................................................................... ...............................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................    .............................................................. 

(podpis zakładowego opiekuna praktyki)     (podpis i pieczęć pracodawcy) 
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Załącznik nr 14 b 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

....................................................................... 

(pieczęć adresowa zakładu pracy) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia o praktyce zawodowej odbytej przez studenta 

PRAKTYKA WAKACYJNA II ROK 

 

Student........................................................................................... .........................Nr albumu ................................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ………………..  Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ................................................... do ....................................................... praktykę zawodową 

w 

.............................................................................................................................................................. ....................... 

(nazwa i adres zakładu pracy) 

1. Stosunek praktykanta: 

a) do powierzonych mu obowiązków: …................................................................................................. 

b) do współpracowników: ........................................................................................................................ 

c) do opiekuna praktyki:.......................................................................................................................... 

2. Czy student osiągnął efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 



MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU –WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK  - KOSMETOLOGIA 

83 

 

Propozycje dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta/słuchacza do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: …………………………………………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... ..................

..................................................................................................................................... ................................ 

 

 

3. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ .....................................

. 

4. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................    .............................................................. 

(podpis zakładowego opiekuna praktyki)     (podpis i pieczęć pracodawcy) 
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Załącznik nr 14 b 

........................................................ 

(miejscowość, data) 

....................................................................... 

(pieczęć adresowa zakładu pracy) 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Wydział Nauk o Zdrowiu  

 

Opinia o praktyce zawodowej odbytej przez studenta 

PRAKTYKA ZAWODOWA III ROK, VI SEMESTR 

(Przedmiot: Niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii) 

 

Student........................................................................................... .........................Nr albumu ................................ 

Kierunek studiów:  Kosmetologia; Profil kształcenia praktyczny;  Forma studiów: stacjonarne 

Rok akademicki ………………..  Rok studiów…….... semestr ................  

odbył(a) w dniach od ................................................... do ....................................................... praktykę zawodową 

w 

.............................................................................................................................................................. ....................... 

(nazwa i adres podmiotu) 

5. Stosunek praktykanta: 

j) do powierzonych mu obowiązków: …................................................................................................. 

k) do współpracowników: ........................................................................................................................ 

l) do opiekuna praktyki:.......................................................................................................................... 

6. Czy student osiągnął efekty uczenia się w zakresie: 

wiedzy:  

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

umiejętności: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

kompetencji społecznych: 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 
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Propozycje dla Uczelni w zakresie przygotowania studenta/słuchacza do zawodu, bądź doskonalenia programu 

studiów: …………………………………………………………………………………………………….. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  

 

 

7. Inne uwagi na temat praktyki i jej przebiegu  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

. 

8. Ogólna ocena praktyki ( wg skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna ) wraz z uzasadnieniem: 

........................................................................................................................................................................ .............

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ........................... 

 

..................................................................    .............................................................. 

(podpis zakładowego opiekuna praktyki)     (podpis i pieczęć pracodawcy) 

 

 

 


