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Kosmetolologia
Technik usług kosmetycznych INFORMATOR DLA KANDYDATA NA KIERUNEK TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH SZKOŁA BEZPŁATNA!
Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry)
Tryb nauki: dzienny lub zaoczny

Realizowane przedmioty:» Wychowanie fizyczne
» Podstawy działalności gospodarczej
» Bezpieczeństwo i higiena pracy
» Język angielski zawodowy
» Propedeutyka zdrowia
» Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
» Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
» Anatomia z fizjologią
» Kosmetologia
» Dermatologia
» Podstawy żywienia
» Technologie informatyczne
» Chemia kosmetyczna
» Fizykoterapia w kosmetyce
» Wizaż
» Pracownia kosmetyki
» Pracownia fizykoterapii w kosmetyce
» Pracownia wizażu
» Pracownia chemii kosmetycznej
» Praktyka zawodowa
Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
( kwalifikacja A.61; kwalifikacja A.62)
Informacje o zawodzie technik usług kosmetycznych
Technik usług kosmetycznych organizuje i prowadzi gabinety kosmetyczne, przeprowadza diagnozę
kosmetyczną, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ( makijaż) twarzy, szyi, dekoltu i ciała,
udziela porad kosmetycznych.
Wykonuje zabiegi manicure i pedicure wraz ze stylizacją paznokci.

Wymagane dokumenty:
» wniosek (kwestionariusz) o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ( dostępny na stronie internetowej
lub w sekretariacie Centrum)
» świadectwo ukończenia szkoły średniej- oryginał
» zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
zawodu
» fotografie -3 sztuki
W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowaniebliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.
Posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie.
http://www.medyk.konin.pl
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Słuchacze naszej szkoły mają możliwość otrzymania stypendium.
Wystawiamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Zajęcia z języków obcych - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.
Zawód: Technik usług kosmetycznych
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Technik usług kosmetycznych: absolwenci kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki
pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu
kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód technik usług kosmetycznych daje szansę zatrudnienia w
nowoczesnych firmach kosmetycznych, które wśród najlepszych absolwentów tego właśnie kierunku
poszukują kadry. Stwarza również możliwości założenia własnego gabinetu kosmetycznego. W
ostatnich latach rynek usług kosmetycznych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się
rynków w Polsce i na świecie.
Praca: Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych,
uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Wśród
absolwentek tego kierunku kadry poszukują nowoczesne firmy kosmetyczne, salony odnowy
biologicznej, fitness kluby, renomowane gabinety kosmetyczne.
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