
 

 
 

(Wypełnia student) 

 
RAPORT STUDENTA Z PRZEBIEGU STUDENCKIEJ PRAKTYKI 

ZAWODOWEJ  

Kierunek studiów: Kosmetologia  

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………… 

Nr albumu: ……………………………………………………………..…. 

Kierunek studiów: Kosmetologia, studia II stopnia - magisterskie 

Studia: stacjonarne/niestacjonarne (niepotrzebne skreślić)  

Rok studiów/semestr: ………..…………………………………………….. 

Liczba punktów ECTS: ……………..……………………………….…….. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki:  

od………………..…………do………………..………… 

Nazwa zakładu pracy, w którym była realizowana praktyka:  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Opiekun z ramienia zakładu pracy przyjmującego studenta na praktykę: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy) 
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Efekty uczenia się, uzyskane w trakcie realizowanej praktyki (zaznacza i wypełnia student):  

1 w zakresie wiedzy X

1.1 Student zna i rozumie organizację stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i 
ergonomii

1.2 Student zna i rozumie strukturę i mechanizm funkcjonowania gabinetu 
kosmetycznego

1.3 Student zna i rozumie istotę usług kosmetologicznych

1.4 Student zna i rozumie zasady promujące zdrowy styl życia oraz etyczne 
uwarunkowania zawodu kosmetologa

1.5 Student zna i rozumie nowości na rynku kosmetycznym

1.6 Student zna i rozumie nowe technologie i ich praktyczne zastosowanie w 
kosmetologii

2 w zakresie umiejętności 

2.1 Student potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, rozpoznać rodzaj cery i 
zaplanować odpowiednie zabiegi kosmetyczne z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań

2.2 Student potrafi ustalić i prawidłowo wykonać zabiegi pielęgnacyjne poszczególnych 
części ciała oraz wizaż i charakteryzację

2.3 Student potrafi posługiwać się fachową terminologią i obsługiwać aparaty i 
urządzenia stosowane w kosmetyce

2.4 Student potrafi sporządzać i stosować maseczki i inne preparaty kosmetyczne 
stosowane w zabiegach kosmetycznych 

2.5 Student potrafi udzielić porad z zakresu prawidłowego stylu życia, diety, doboru 
kosmetyków i rodzaju pielęgnacji oraz z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii, z 
wykorzystaniem różnych źródeł, w tym informatycznych

2.6 Student potrafi nawiązać właściwy kontakt z pacjentem, zapewnia mu odpowiedni 
komfort i relaks podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego

3 w zakresie kompetencji społecznych

3.1 Student jest gotów do pracy w grupie przyjmując w niej różne role 

3.2 Student jest gotów do realizacji zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
własne i pacjenta, zgodnie z zasadami etyki

3.3 Student jest gotów do odpowiedzialnego wykonania powierzonych zadań i 
obowiązków

3.4 Student jest gotów do do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie 
świadczonych usług

3.5 Student jest gotów do doskonalenia zawodowego i podnoszenia poziomu wiedzy
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Do raportu dołączam Dziennik Praktyk Zawodowych z opisem realizowanych zadań 
oraz zaświadczenie o ukończeniu studenckiej praktyki zawodowej.  

……………………….……….…                             ………………..……………..  
       (pieczęć firmowa zakładu pracy) ……                                                               (data i podpis studenta)  
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(Wypełnia zakład pracy)  

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

 

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani ……………………………………………… 

student/studentka ………… roku studiów na kierunku Kosmetologia – studia II 

stopnia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zrealizował 

praktykę zawodową w: …………………………..…………………..…………..…… 

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

(nazwa instytucji) w terminie od ……………………… do ………………………… 

w wymiarze ………. godzin.  

Podczas realizowanych zadań student osiągnął wymienione w raporcie efekty uczenia 

się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

Praktyka przebiegała zgodnie z kierunkowym regulaminem praktyki zawodowej.  

Sugerowana ocena (w skali od 2 do 5): ……………………………………………….. 

……………….………….                         …………………..…..………………… 
(miejscowość i data)              (pieczęć i podpis opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy)  
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(Wypełnia uczelniany opiekun praktyk 
zawodowych) 

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI DOKUMENTACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ  

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………….…..  

Nr albumu: ………………………………………………………….………………….  

 
 

 
  

Kompletność dokumentów wymaganych w kierunkowym regulaminie 
praktyk zawodowych 

Terminowość złożenia dokumentacji praktyk

Poprawność uzupełnienia dokumentów

Uwagi:………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………
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OCENA I DECYZJA OPIEKUNA UCZELNIANEGO  

Na podstawie oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki, oraz własnej 
oceny merytorycznej, dotyczącej w szczególności realizacji wskazanych w raporcie. 
efektów uczenia się  

zaliczam praktykę na ocenę*: ………………………………………………………….  

nie zaliczam praktyki, uzasadnienie: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………… 

Kalisz, ………………………..           …………………………………………………    
  (data)                   (podpis uczelnianego opiekuna praktyk studenckich)  

 

*Ostateczna ocena z praktyki jest wynikiem średniej arytmetycznej trzech ocen - zgodnie z zasadą:  
od 3,00 do 3,30 - dostateczny 
od 3,31 do 3,70 - dostateczny plus 
od 3,71 do 4,30 - dobry 
od 4,31 do 4,70 - dobry plus 
od 4,71 do 5,0 - bardzo dobry

Ocena z praktyki zawodowej wystawiona przez zakładowego opiekuna 
praktyki

Ocena Dziennika Praktyk Zawodowych

Ocena Raportu Studenta
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