
REGULAMIN PRACOWNI KOSMETOLOGII i PODOLOGII
WSZUiE W POZNANIU

1. Wszystkie ćwiczenia zaczyna i kończy instruktor. Studenta obowiązuje punktualność. Trzy spóźnienia kwalifikują 
studenta do odpracowania jednych ćwiczeń

2. W trakcie trwania semestru student studiów stacjonarnych ma prawo być nieobecny dwukrotnie, 
a student studiów niestacjonarnych jeden raz bez ponoszenia konsekwencji.

3. Trzy nieobecności usprawiedliwione, a nieodpracowane dla studentów studiów stacjonarnych, a dwie nieobecno-
ści na studiach niestacjonarnych spowodują obniżenie oceny z przedmiotu o jeden stopień

4. Na studiach stacjonarnych dopuszcza się absencję na 5 zajęciach, a dla studentów studiów niestacjonarnych 3, 
które muszą być usprawiedliwione dokumentem lekarskim lub urzędowym i odpracowane w terminie wyznaczonym 
przez instruktora 

5. Terminy odpracowania zajęć praktycznych będą wyznaczone pod koniec każdego semestru
 
     a. Studenci III roku obowiązkowo odpracowują nieobecne godziny na dodatkowych zajęciach TYLKO u 
     swoich instruktorów  Studenci I i II roku powinni odrabiać zaległe zajęcia TYLKO u swoich instruktorów

6. Przerwa śniadaniowa w trakcie zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 15 minut a na studiach 
niestacjonarnych 30 minut i odbywa się o określonej godzinie wyznaczonej w harmonogramie konkretnej sali.

7. 10% zajęć z pracowni kosmetycznej/podologicznej odbywa się w trybie on-line. Daty oraz godziny owych zajęć 
ustalane sa danej grupie z instruktorem. Natomiast reszta (90%) odbywa się w pracowni.

8. Studenta obowiązuje punktualność oraz wyłączanie telefonu komórkowego na czas prowadzenia zajęć.  

9. Studenta obowiązuje aktualna książeczka zdrowia lub zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny 
pracy. Brak aktualnej zdolności do pracy/nauki zawodu jest jednocześnie zakazem wstępu na zajęcia pracowni 
kosmetycznej i powoduje nieusprawiedliwioną absencję

10. W trakcie zajęć praktycznych niedozwolone jest spożywanie posiłków i gorących napojów. Dozwolona jest woda 
mineralna butelkowana.

11. Na pierwszych zajęciach praktycznych instruktor przedstawia studentom ogólny plan pracy przewidywany w 
danym semestrze 

12. Zaliczenie przedmiotu jest sumą zaliczeń teoretycznych i praktycznych w poszczególnych blokach tematycznych. 
Otwierając blok tematyczny instruktor przekazuje grupie studentów konspekt pracy i ilość zaliczeń z poszczególnych 
zadań

13. W trakcie zajęc praktycznych studenta obowiązuje odzież ochronna (białe spodnie, biały fartuch, biały T-shirt, 
klapki (białe, płaskie). Student przebiera się w odzież ochronną w przebieralni i zostawia zapakowaną odzież 
zewnętrzną w szatni

14. Uwaga instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia studenta, który jest nieodpowiednio ubrany

15. Studenta obowiązują krótkie paznokcie i związne włosy. Nie można zaliczyć manicure na paznokciach modelowa-
nych na I roku. 

16. Student przychodzi na zajęcia z wyprawką narzędzi kosmetycznych niezbędnych do wykonania zabiegu. Na 
specjalizacji z podologii  - narzędzia podologiczne  Na zajęciach z makijażu  - pędzle.

17. Torba podręczna położona jest na specjalnie do tego przeznaczonej półce wskazanej przez instruktora
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18. Student po skończeniu zajęć ma obowiązek sprzątnąć stanowisko pracy. Ustawić stolik pod ścianą/za fotelem 
kosmetycznym oraz odłączyć go od prądu i schować kabel do szuflady. Zdezynfekować wszystkie powierzchnie 
stolika oraz fotel kosmetyczny. Za zgodą dyżurnego oraz instruktora prowadzącego może opuścić salę.

19. Na każdych zajęciach wyznaczone są osoby dyżurne, które mają obowiązek: 

a. Sprawdzić na początku zajęć stan środków do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Brak w/w środków  należy zgłoscić 
instruktorowi.

b. Sprawdzić datę ważności roztworu do dezynfekcji narzędzi i w miarę potrzeby przygotować nowy i wpisać datę 
ważności  (na zajęciach z podologii przygotować zawsze świeży oraz wylać po zakończeniu zajęć)

c. Dokonać odbioru czystych stanowisk od studentów, Podczas przerwy wietrzyć salę

d. Uporządkować aparaturę kosmetyczną, wyłączyć wszelkie urządzenia z kontaktów, wyjąć i wypłukać i osuszyć, 
zdezynfekowane narzędzia, umyć umywalkę

20  Student, który posiada zaświadczenie lekarskie dot. p/wskazań do skorzystania z danego zabiegu kosmetycznego 
zobowiązany jest przyprowadzić modela 

ZASADY BHP NA PRACOWNI KOSMETYCZNEJ
Na początku każdego semestru instruktor przypomina podstawowe zasady BHP obowiązujące na pracowni kosme-
tycznej . Każdy student posiada książeczkę zdrowia z aktualnymi wynikami badań na potrzeby sanepidu 

1. Zasada bezpieczeństwa włączania i wyłączania aparaktury z gniazdka prądu

2. Zasada dbałości o powierzchnię płaską. W przypadku rozlania wody z miski należy natychmiast wytrzeć podło-
gę do sucha celem uniknięcia zagrożenia upadku, skręcenia stopy

3. Wszystkie zabiegi kosmetyczne – terapeutyczne (np. pediure, manicure, oczyszczanie skóry) student wykonuje 
w rekawiczkach jednorazowych

4. W pracowni kosmetcznej/podologicznej student ma obowiązek przebywać w maseczce ochronnej/przyłbicy. 
Wyjątek stanowi sytuacja w której student jest modelem i ma wykonywany zabieg na całej twarzy.

5. Zasada wyrzucania brudnych odpadów medycznych (np. gazików) zawsze w rękawiczkach jednorazowych do 
opisanego pojemnika. Zapakowane brudne ostrza np. skalpele lub igły - były wyrzucane do pojemnika spejalnie dla 
nich przygotowanego 

6 . Metalowe cążki, pęseta oraz inne narzędzia, które mogą być poddawane sterylizacji w autoklawie powinny być 
uprzednio umyte pod bieżącą wodą, następnie umieszczone w roztworze w myjce ultradźwiękowej, następnie 
ponownie umyte pod bieżącą wodą oraz dokładnie osuszone. Każdy student umieszcza swoje narzedzia w rękawie 
chirurgicznym i podpisuje swoim nazwiskiem. Uruchamianie autoklawu wykonywane jest przez instruktora. 

7. Zasada umiejętnego korzystania z fotela kosmetycznego. Należy siadać na srodkowej części fotela (siedzisko). 
Siadanie na brzegu fotela może być przyczyna upadku studenta wynikającego z uszkodzenia mechniacznego spręży-
ny, przeważenia fotela i przewrócenia go na studenta

8. W przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie wykonywania zabiegu lub powstania nietypowej reakcji pozabiego-
wej student ma obowiązek niezwłącznie powinformować instruktora

UWAGA!!!
Każdorazowo student po wejściu do pracowni  ma obowiązek ZDEZYNFEKOWANIA DŁONI!!!

Jeśli w dniu zajęć student ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5) lub wykazuje objawy choroby np. 
kaszel, katar musi pozostać w domu i nie przyjeżdżać na uczelnię


