
Załącznik nr 5 

Program kształcenia na kursie dokształcającym 

 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
Jednostkaprowadzącakursdokształcający Zakład Kosmetologii  

Pracownia Kosmetologii Pielęgnacyjnej i 
Upiększającej.  

Nazwakursu Stylizacja Paznokci 
Typkursu Doskonalący 
Opłatazakurs (całość) 799,00 zł 
Określenie obszaru kształcenia/obszarów 
kształcenia, do którego przyporządkowany jest 
kurs dokształcający 

M (nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz 
nauki o kulturze fizycznej) 

Ogólnecelekształcenia WyposaŜenie kursanta w wiedzę z 
zakresu pielęgnacji i stylizacji paznokci 
metodą Ŝelową, fiberglass, manicur’u 
hybrydowego oraz zdobienia paznokci. 
Przygotowanie do samodzielnego 
organizowania stanowiska pracy oraz 
wykonania zabiegu stylizacji paznokci 
według poznanych metod.  

Związek efektów kształcenia z misją 
i strategią uczelni 

Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr 
na potrzeby kosmetologii. 

Wymaganiawstępne Ukończony 18 r.Ŝ 
Ukończona szkoła średnia 

Zasady rekrutacji Rekrutacja ciągła. 
Limit przyjęć (od … do) Od 10 do 12 osób. 
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji 

3 

Liczba semestrów Isemestr - 50 godzin  
Opis zakładanych efektów kształcenia 
dla kursu dokształcającego 

Wg. wzoru w załączniku 6. 

Plan kursu Wg wzoru w załączniku 7. 
Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia 
składające się na program kursu 
dokształcającego uwzględniające metody 
weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez 
słuchaczy 

Wg. wzoru w załączniku 8. 

Wymogi związane z ukończeniem kursu (praca 
końcowa/egzamin końcowy/inne) 

Egzamin końcowy. Zaliczenie części 
praktycznej. 

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia 

Ocena jakości kształcenia przez Komisję 
ds. Jakości i  Programów Kształcenia. 
Weryfikacja osiągniętych efektów 
kształcenia (ankieta prowadzona wśród 
uczestników kursu), 
oceniająca realizowane treści programu 
kursu. 



 

 

Moduły realizowane podczas kursu 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 
kształcenia 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Forma 
realizacji 
zajęć 

PrzynaleŜność
do 
obszarukształ
cenia 

Zakładane 
efekty 
kształcenia 

Sposobyweryfikacjie
fektówkształcenia 

Moduł I 
Manicure 
klasyczny i 
hybrydowy  

0,5 wykłady, 
ćwiczenia 

M SP_W01, SP_W02, 
SP_W03, SP_W04, 
SP_W05, SP_U02, 
SP_U03, SP_U04, 
SP_U08 

egzamin pisemny, 
zaliczenie praktyczne 

Moduł II 
Stylizacja 
paznokci metodą 
Ŝelową na tipsie 
szablonie, 
zastosowaniem 
kamuflaŜu 

1 wykłady, 
ćwiczenia 

M SP_W01, SP_W02, 
SP_W03, SP_W04, 
SP_W05, SP_U01, 
SP_U02, SP_U03, 
SP_U05, SP_U08, 
SP_U09 

egzamin pisemny, 
zaliczenie praktyczne 

Moduł III 
Zdobienie 
paznokci  

0,25 wykłady, 
ćwiczenia 

M SP_W01, SP_W04, 
SP_W05, SP_U02, 
SP_U07 

egzamin pisemny, 
zaliczenie praktyczne 

Moduł IV 
Fiberglass 

0,25 wykłady, 
ćwiczenia 

M SP_W01, SP_W02, 
SP_W03, SP_W04, 
SP_W05, SP_U02, 
SP_U03, SP_U06 

egzamin pisemny, 
zaliczenie praktyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 

Efekty kształcenia na kursie Stylizacja Paznokci 

Wydział prowadzący kurs Wychowania Fizycznego i Sportu 
Nazwa kursu Stylizacja paznokci  
Poziom kształcenia Podstawowy 
Umiejscowienie kursu w obszarach 
kształcenia (uzasadnienie) 

Kurs Stylizacja paznokci umiejscowiono w 
obszarze  kształcenia w zakresie nauk 
medycznych. Jego usytuowanie w tym obszarze 
wynika zobszaru zainteresowań, jakim jest 
prozdrowotny styl Ŝycia i umiejętności praktyczne 
dotyczące poprawy i upiększania skóry oraz  jej 
przydatków.  

 

Symbol Efekty kształcenia na kursie – Stylizacja paznokci 
 WIEDZA 

SP_ W01 
 

Zna i rozumie zasady BHP i organizacji pracy w salonie kosmetycznym na 
stanowisku stylizacji paznokci. 

SP_ W02 
 

Zna  zasady wykonania manicur’u i przygotowania płytki paznokciowej do 
stylizacji.  

SP_ W03 
 

Zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania paznokci. 

SP_ W04 
 

Posiada wiedzę o akcesoriach, kosmetykach i preparatach dostępnych na 
rynku, przeznaczonych do stylizacji paznokci.  

SP_ W05 
 

Posiada wiedzę pozwalającą na  samodzielne zorganizowanie stanowiska 
pracy stylisty paznokci 

 UMIEJĘTNOŚCI 
SP_ U01 

 
Umie zastosować w praktyce poznane metody pielęgnacji i stylizacji 
paznokci.  

SP_ U02 
 

Potrafi samodzielnie przygotować  stanowisko pacy w niezbędne akcesoria 
i kosmetyki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

SP_ U03 
 

Potrafi wykonać manicure klasyczny jako niezbędny element 
przygotowania płytki paznokciowej do stylizacji.  

SP_ U04 
 

Posiada umiejętność wykonywania manicure hybrydowego.  

SP_ U05 
 

Potrafi wykonać stylizację paznokci metodą Ŝelową na tipsie i szablonie.  

SP_ U06 
 

Posiada umiejętność naprawy uszkodzonej płytki paznokciowej metodą 
fiberglass.  

SP_ U07 
 

Potrafi wykonać zdobienie paznokci Ŝelowych: zdobienie akrylem, 
brokatem, farbkami akrylowymi.  

SP_ U08 
 

Potrafi dokonać wyboru właściwej metody pielęgnacji i stylizacji paznokci 
u wybranej klientki.  



SP_ U09 
 

Umie zastosować metodę kamuflaŜu płytki paznokciowej Ŝelem.  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
SP_ K01 

 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie 
prowadzenia działalności zawodowej. 

SP_ K02 
 

Jest przygotowany do działań samodzielnych realizując je planowo  
i profesjonalnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 

Plan kurs doskonalącego 

Lp. Nazwamodułukształceni
a 

forma zajęć O/F* liczbagodzinko
ntaktowych 

Liczba 
punktów 
ECTS 

1. Manicure klasyczny i 
hybrydowy 

wykłady, 
ćwiczenia 

Obowiązkowy 10 0,5 

2. Stylizacja paznokci 
metodą Ŝelową na tipsie 
szablonie, 
zastosowaniem 
kamuflaŜu.  

wykłady, 
ćwiczenia 

Obowiązkowy 

27 1 

3 Zdobienie paznokci  wykłady, 
ćwiczenia Obowiązkowy 8 0,25 

4 Fiberglass wykłady, 
ćwiczenia Obowiązkowy 

7 0,25 

 

Łączna liczba godzin : 50 

Łączna liczba punktów ECTS w ramach godzin kontaktowych: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 

Sylabus kursu 

Kurs – Stylizacja paznokci 

Cel kursu:  

WyposaŜenie kursanta w wiedzę z zakresu pielęgnacji i stylizacji paznokci metodą Ŝelową, 
fiberglass, manicur’u hybrydowego oraz zdobienia paznokci. Przygotowanie do 
samodzielnego organizowania stanowiska pracy oraz wykonania zabiegu stylizacji paznokci 
według poznanych metod. 

Zamierzoneefektykształcenia Forma zajęć Sposóboceny 

WIEDZA 

SP_W01. Zna i rozumie zasady BHP i organizacji 
pracy w salonie kosmetycznym na stanowisku 
stylizacji paznokci. 
SP_W02. Zna  zasady wykonania manicur’u i 
przygotowania płytki paznokciowej do stylizacji. 
SP_W03. Zna i rozumie podstawy budowy i 
funkcjonowania paznokci. 
SP_W04. Posiada wiedzę o akcesoriach, kosmetykach 
i preparatach dostępnych na rynku, przeznaczonych 
do stylizacji paznokci. 
SP_W05.Posiada wiedzę pozwalającą na  samodzielne 
zorganizowanie stanowiska pracy stylisty paznokci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wykłady, 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
egzamin pisemny 

Umiejętności 

SP_ U01. Umie zastosować w praktyce poznane 
metody pielęgnacji i stylizacji paznokci. 
SP_ U02. Potrafi samodzielnie przygotować  
stanowisko pacy w niezbędne akcesoria i kosmetyki z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
SP_ U03. Potrafi wykonać manicure klasyczny jako 
niezbędny element przygotowania płytki 
paznokciowej do stylizacji. 
SP_ U04. Posiada umiejętność wykonywania 
manicure hybrydowego 
SP_ U05. Potrafi wykonać stylizację paznokci metodą 
Ŝelową na tipsie i szablonie 
SP_ U06. Posiada umiejętność naprawy uszkodzonej 
płytki paznokciowej metodą fiberglass. 
SP_ U07. Potrafi wykonać zdobienie paznokci 
Ŝelowych: zdobienie akrylem, brokatem, farbkami 
akrylowymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaliczenie 
praktyczne 



SP_ U08. Potrafi dokonać wyboru właściwej metody 
pielęgnacji i stylizacji paznokci u wybranej klientki. 
SP_ U09. Umie zastosować metodę kamuflaŜu płytki 
paznokciowej Ŝelem.   
Kompetencje społeczne 

SP_ K01. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. 
Dokonuje samooceny własnych kompetencji i 
doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia 
działalności zawodowej. 
SP_ K02. Jest przygotowany do działań 
samodzielnych realizując je planowo  
i profesjonalnie. 
 

 
 

 
 
 
 

ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
egzamin pisemny, 
zaliczenie 
praktyczne 

Punkty ECTS (1 pkt ECTS = 25 godz.): 

godziny kontaktowe   50 

przygotowanie do zajęć  10 h 

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 5h 

przygotowanie do egzaminu  10 h 

  przygotowanie konspektu prowadzonych zajęć  - 

 

Razem 75 godz.  

3 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 


