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TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH wykonuje klientom zabiegi pielęgnacyjne i upiększające
w obrębie twarzy i ciała zgodnie ze wskazaniami.
Kształcenie na kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH trwa dwa lata.
Kształcenie techników usług kosmetycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi jest bezpłatne.
W Centrum techników usług kosmetycznych kształcimy w trybie zaocznym. Zajęcia
organizowane są w soboty i niedziele. Średnio 22 weekendy w roku.
W ciągu dwóch lat nauczysz się:
 przeprowadzać diagnozę kosmetyczną niezbędną do wykonania zabiegów,
 przygotować stanowisko pracy zgodnie z zasadami i wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 przygotować klienta do zabiegu w zależności od rodzaju przeciwwskazań oraz rodzaju cery, zmian
i defektów występujących w obrębie skóry twarzy, ciała oraz przydatków skóry













dobierać preparaty kosmetyczne i aparaty oraz urządzenia kosmetyczne do zabiegów,
wykonywać masaż kosmetyczny twarzy i ciała,
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu,
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne ciała,
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające oczy i ich oprawę,
wykonywać zabiegi depilacji ciała,
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające kończyn górnych (np. manicure),
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające kończyn dolnych (np. pedicure),
wykonywać makijaż twarzy dzienny, wieczorowy, ślubny, fotograficzny, fantazyjny,
udzielać porad kosmetycznych dotyczących pielęgnacji domowej twarzy, ciała, dłoni,
posługiwać się językiem obcym zawodowym.

Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, także pracownicze.
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Szanse na zatrudnienie:
Absolwenci kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH mogą znaleźć zatrudnienie w:
 gabinetach kosmetycznych lub fryzjersko-kosmetycznych,
 gabinetach odnowy biologicznej,
 salonach piękności,
mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.
W części powiatów województwa łódzkiego jest stałe zapotrzebowanie na techników usług
kosmetycznych, a w 8 powiatach jest więcej ofert pracy niż chętnych do jej podjęcia
(informacje na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego” ogłaszanych corocznie przez MEN oraz „Barometru zawodów”).
Najczęściej wymieniane w ofertach pracy zadania przyszłego pracownika to:
 wykonywanie profesjonalnych zabiegów na twarz i ciało w oparciu o najwyższe standardy
jakościowe z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń,
 wykonywanie różnych rodzajów manicure i pedicure.
W ofertach pracy, pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy następujących
kompetencji społecznych:





łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
wysokiej kultury osobistej,
zaangażowania i motywacji do pracy,
kreatywności i inicjatywy.

Rekrutacja
Osoby zainteresowane podjęciem nauki informacje dotyczące rekrutacji znajdą na stronie
internetowej CKU SWŁ w Łodzi (https://cku-lodz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/rekrutacja)
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Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
 oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
 podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne,
 wypełniony Wniosek o przyjęcie (dostępny https://cku-lodz.edu.pl/ofertaksztalcenia/rekrutacja/),
 zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodowego.
 zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień
przesiewowych, książeczka zdrowia.
Dokumenty można składać w sekretariacie Centrum lub skan dokumentów przesłać na adres
sekretariatu sekretariat@cku-lodz.edu.pl.
Informacje dodatkowe:





Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne.
Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Słuchacze naszej szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

Więcej informacji uzyskasz u doradcy zawodowego Centrum, Izabeli Łuchniak,
tel.: (42) 651 69 93, wew. 14, doradztwo.zawodowe@cku-lodz.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łodzi 91- 029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72
www.cku-lodz.edu.pl

