
HARMONOGRAM SZKOLENIA – Grupa 2 
  

Nazwa szkolenia „Kurs kosmetyczny z elementami podologii” 

Nazwa instytucji szkoleniowej SCIENCE Szkolenia i Doradztwo Grzegorz Kawa 

Czas trwania szkolenia od 2020-09-03 do 2020-09-29 

Miejsce realizacji szkolenia 
(dokładny adres) 

Broadway Academy ,Tychy, ul. Zaręby 7 

 

 
TERMINY ZAJĘĆ 

DATA 
GODZINY  

OD DO 
ILOŚĆ 
GODZ. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 

03.09.2020 8:00-14:40 8 

Zapoznanie się z uczestnikami kursu ,przepisy BHP oraz P.poż., regulamin 
pracowni kosmetycznej i gabinetu podologicznego, organizacja pracy w 
gabinecie kosmetycznym i podologicznym, cechy i obowiązki kosmetyczki 
i podologa. 

Omówienie narzędzi oraz produktów wykorzystywanych do zabiegu do 
zabiegów. 

Przygotowanie do zabiegu kosmetycznego i podologicznego 
Zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi pracy. 

04.09.2020 
8:00-14:40 8 Funkcje i budowa skóry ,najważniejsze choroby skóry, omówienie 

jednostki chorobowej paznokci. Przygotowanie do zabiegu manicure, 
pedicure klasyczny , masaż stóp. 

07.09.2020 8:00-14:40 8 Zajęcia praktyczne w zakresie zabiegów kosmetycznych i podologicznych. 

08.09.2020 
8:00-14:40 8 Przygotowanie do wykonania zabiegu kosmetycznego i podologicznego, 

wskazania i przeciwwskazania. 

09.09.2020 8:00-14:40 8 Zajęcia praktyczne w obszarze zabiegów  manicure oraz pedicure. 

10.09.2020 8:00-14:40 8 Pielęgnacja skóry dłoni i stóp. 

11.09.2020 
8:00-14:40 8 Charakterystyka cery, najważniejsze  w kosmetyce, diagnostyka 

kosmetyczna i ocena stanu skóry zalecanie pielęgnacyjne   gabinetowe 
oraz domowe. 

14.09.2020 
8:00-14:40 8 Wywiad kosmetyczny ocena subiektywna (wzrok i dotyk) oraz obiektywna 

(aparatura lampa i szkło ) Wywiad podologiczny, badanie podmiotowe i 
przedmiotowe. 

15.09.2020 8:00-14:40 8 Preparaty kosmetyczne w gabinecie podologicznym 



DATA 
GODZINY  

OD DO 
ILOŚĆ 
GODZ. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 

16.09.2020 
8:00-14:40 8 Zajęcia praktyczne w obszarze zabiegów kosmetycznych i podologicznych 

z wykorzystaniem preparatów 

17.09.2020 
 

8:00-14:40 

 

8 

Depilacja w gabinecie,  wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie do 
zabiegu, techniki wykonania zabiegu depilacji, woskiem omówienie 
kosmetyków stosowanych przed i po zabiegu. 

18.09.2020 

 
 
 
 
 

8:00-14:40 

 

 

8 

Obsługa podstawowych urządzeń:  fotel podologiczny, fotel kosmetyczny, 
lampa LUPA, frezarka kosmetyczna i podologiczna. 

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów 

Formularz świadomej zgody na wykonie zabiegu kosmetycznego - 
podologicznego. 

21.09.2020 
8:00-14:40 8 Wybrane składniki aktywne w kosmetyce ,techniki aplikacji ustalenie 

wskazań i przeciwwskazań ,ankieta kosmetyczna. 

22.09.2020 
8:00-14:40 8 Zabiegi pielęgnacyjne, omówienie przeciwwskazań, częstotliwość 

wykonania zabiegów. 

23.09.2020 8:00-14:40 8 Pielęgnowanie pękających pięt i rozpadlin. 

24.09.2020 
8:00-14:40 8 Sterylizacja, dezynfekcja, praca z autoklawem. Zasady i środki ostrożności. 

25.09.2020 8:00-14:40 8 Usuwanie hiperkeratoz, odcisków za pomocą narzędzi rotacyjnych. 

28.09.2020 
8:00-14:40 8 Profilaktyka i edukacja  klientów gabinetu podologicznego z 

uwzględnieniem osób starszych oraz interdyscyplinarna współpraca w 
zakresie konsultacji oraz wykonywania zabiegów. 

29.09.2020 8:00-13:10 6 

Zajęcia praktyczne w wybranych obszarach zabiegów kosmetycznych i 
podologicznych - Studium przypadku. Test teoretyczny i praktyczny z 
wybranego zabiegu. 

 

RAZEM 150 

 
 

 


