Technik usług kosmetycznych w Akademickim Zespole Szkół!
Otwieramy Drzwi do Przyszłości!
W Polsce i na świecie dynamicznie rozwija się rynek kosmetyczny. Specjalista z
dziedziny kosmetyki pielęgnacyjnej bez trudu znajdzie zatrudnienie na terenie całej Unii
Europejskiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych kobiet proponujemy nowy
kierunek kształcenia w Szkole Policealnej w Akademickim Zespole Szkół.
Zostań profesjonalną kosmetyczką i otwórz drzwi do swojej przyszłości!

Już dziś zapisz się przez wstępny formularz zgłoszeniowy
www.azs.piekary.pl
Pierwsze zajęcia – wrzesień 2019 rok!
Szkoła Policealna w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich
szansą na lepszą przyszłość!
Przemysł kosmetyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawód
kosmetyczki stwarza szerokie możliwości zdobycia pracy, uwzględniając potrzeby lokalnego
rynku pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych stwarza możliwość prowadzenia
własnej działalności w zakresie usług kosmetycznych.
Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, trzy
razy w tygodniu.
Czego się nauczysz pierwszym roku nauki ?











przeprowadzisz prawidłowo diagnozę kosmetyczną skóry
nauczysz się wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
nauczysz się obsługi aparatury kosmetycznej oraz dobierania jej do konkretnych
zabiegów
nauczysz się wykonywać hennę brwi i rzęs
nauczysz się udzielania porad kosmetycznych
nauczysz się organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
poznasz zasady BHP
poznasz zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych oraz skutki
ich oddziaływania na organizm człowieka
nauczysz się udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
nauczysz się prowadzenia działalności gospodarczej













poznasz rodzaje dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności
poznasz obsługę programów komputerowych
nauczysz się posługiwania zawodowym językiem angielskim
nauczysz się organizacji pracy
poznasz budowę skóry i jej przydatków
poznasz wpływ odżywiania na stan skóry człowieka
poznasz podstawy dermatologii
nauczysz się sporządzania preparatów kosmetycznych
nauczysz się przeprowadzania diagnozy kolorystycznej
nauczysz się wykonywania makijażu okazjonalnego oraz charakteryzacji
nauczysz się rozpoznawać oraz dobierać preparaty kosmetyczne
Gdzie będziesz mógł pracować?
• gabinetach odnowy biologicznej
• studiach wizażu i paznokci
• firmach kosmetycznych
• gabinetach kosmetycznych
• gabinetach odnowy biologicznej
• prowadzić własną działalność
To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
• systematyczność
• dokładność
• opanowanie
• cierpliwość
• sprawność ruchowa
• duże poczucie estetyki

Na kierunku technik usług kosmetycznych w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje:
K1 - A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
K2 - A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji K1 - A.61.
przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji K2 - A.62. pod koniec IV
semestru.
Absolwenci tego kierunku otrzymają świadectwo szkoły oraz dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami w języku polskim i angielskim honorowanymi
na terenie Unii Europejskiej.

