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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH   dla absolwentów szkół średnich 
 

KWALIFIKACJE: AU.61.WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY 

  AU.62.WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP 

 

Kształcenie w zawodzie odbywa się w formie szkolnej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.  

Nauka trwa 2 lata/ 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym średnio 2 razy w miesiącu: sobota-niedziela.  

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH  

1. Wykonuje zabiegi kosmetyczne, upiększające i pielęgnacyjne twarzy;  

2. Wykonuje zabiegi kosmetyczne ciała, dłoni i stóp; 

3. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała; 

4. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp 

5. Udziela porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, 

dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych; 

6. Udziela wskazówek na temat rodzaju makijażu oraz sposobów jego wykonania, 

dopasowaniu formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru 

wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków 

7. Prowadzić sprzedaż kosmetyków, preparatów ziołowych, suplementów diety oraz 

akcesoriów 

 
 

Najważniejsze przedmioty zawodowe: 

Kształcenie zawodowe teoretyczne    Kształcenie zawodowe praktyczne 

 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 

 Język angielski w kosmetyce 

 Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 

 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 

 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, 

szyi i dekoltu 

 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, 

stóp i ciała 

Praktyki zawodowe          160 godzin (4 tygodnie) u wybranych przez siebie pracodawców 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację AU.61. - pod koniec klasy pierwszej 

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.62. - pod koniec klasy drugiej 
Kształcenie zawodowe praktyczne i egzaminy odbywają się w szkole, w pracowniach wyposażonych zgodnie ze 

standardami egzaminacyjnymi  

Możliwości zatrudnienia: Obecne czasy wymuszają na nas coraz większą dbałość o wizerunek zewnętrzny z tego 

powodu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Zachętą do kształcenia się w tym zawodzie jest 

możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz dotacje unijne, które to umożliwiają. Zawód kosmetyczki 

daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi stwarzając szerokie możliwości pracy w 

gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, 

działach kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku 

detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec). Uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie 

kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.  

 


