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Streszczenie
Jednym z głównych problemów edukacji za-
wodowej jest dostosowanie kształcenia w sys-
temie szkolnym do zmieniających się potrzeb 
rynku pracy. W artykule przedstawiono i zde-
finiowano standardy kwalifikacji zawodowych, 
ich znaczenie w edukacji oraz model polskich 
standardów kwalifikacji zawodowych. Na tym 
tle ukazano standardy obowiązujące na kie-
runku kosmetologia oraz zmiany, jakie pla-
nowane są przez Ministerstwo Edukacji od 
1 września 2012 r.
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Abstract
One of the main problems of vocational educa-
tion is the adaptation of the educational system 
to the changing requirements of the job market. 
The vocational qualification standards, their 
significance in education and the Polish model 
of vocational education standards, were pre-
sented and defined in the article. In this con-
nection, the mandatory standards at the Facul-
ty of Cosmetology and the changes anticipated 
by the Ministry of Education for September 1st, 
were presented.
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WSTĘP
Włączenie Polski w proces integracji europej-
skiej ma wpływ na zmiany systemu kształcenia 
zawodowego. Jak pisał przed kilku laty B. Mrów-
ka: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego po-
winna następować również na drodze adaptacji 
treści i metod kształcenia zawodowego do stan-
dardów europejskich poprzez określenie wspólnego 
modelu kształcenia, polepszenie czytelności prak-
tyk zawodowych, legislacyjnych, a w szczególności 
uporządkowanie spraw związanych z uprawnie-
niami do wykonywania zawodu w różnych krajach 
(...). Pozwoli to, z jednej strony, czerpiąc korzyści 
z ułatwień mobilności zawodowej w Europie w ra-
mach adaptacji do zmian związanych z ewolucją 
jednolitego rynku pracy, a z drugiej strony – uła-
twi wejście Polaków na europejski rynek pracy” [1]. 

W krajach wysoko rozwiniętych powoły-
wane są specjalne instytucje, „których ce-
lem jest tworzenie standardów zawodowych. 
Przykładowo w USA jest to JCSEE – The Jo-
int Committee on Standards for Educational 
Evoluation, w Wielkiej Brytanii – NCVQ – Na-
tional Council for Vacational Qualifications. 
Organizacje międzynarodowe to natomiast 
UNICE – The Union of Industrial and Em-
ployers Confederations of Europe, ETUC – 
European Trade Union Confederations oraz 
Międzynarodowa Organizacja Pracy” [2].

W Polsce przystąpiono do tworzenia stan-
dardów zawodowych w 1993 r., jednakże pierw-
szych osiem standardów pojawiło się w latach 
1998-2000. Prace były kontynuowane w kolej-
nych latach w ramach projektów realizowanych 
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w resorcie pracy [3]. Powstające standardy są umieszczone 
na specjalnym serwerze Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Aktualnie dostępnych jest na nim 253 standardów 
oraz 257 modułowych programów szkolenia zawodowego [4]. 
Ma to także wpływ na kształcenie w zawodzie kosmetolog.

STANDARDY KWALIFIKACJI  
ZAWODOWYCH 
Standardy kwalifikacji zawodowych definiowane są jako 

„rodzaj normy opisującej kwalifikacje pracownicze, ko-
nieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, 
zgodnie w wymaganiami podstawowych stanowisk pracy 
w zawodzie” [5], a także jako „akceptowana przez przedsta-
wicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych 
partnerów społecznych partycypujących w gospodarce 
i rynku pracy norma minimalnych wymagań kwalifikacyj-
nych, w układzie pięciu poziomów kwalifikacji, z podziałem 
na: kwalifikacje związane z typowymi stanowiskami pracy 
lub zadaniami zawodowymi, kwalifikacje ponadzawodowe, 
ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla zawo-
du opisujące zbiory niezbędnych umiejętności, wiadomości 
i cech psychofizycznych odpowiadających zadaniom zawo-
dowym i kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie i gwa-
rantujących jakość wykonania zawodu” [6].

Znaczenie standardów zawodowych jest następujące [7]:
 – pozwalają zapewnić jakość kształcenia i powiązać go 

z rynkiem pracy,
 – są bazą do tworzenia standardów kształcenia, a w kon-

sekwencji programów nauczania oraz standardów 
egzaminacyjnych,

 – zapewniają przejrzystość kwalifikacji, co ułatwia za-
trudnienie i umożliwia uznawanie kwalifikacji zdo-
bytych na różnych drogach (szkolnej, kursowej, po-
przez doświadczenie itp.),

 – stanowią podstawę informacyjną dla tworzenia Kra-
jowych Ram Kwalifikacji i budowania systemu wali-
dacji kompetencji,

 – warunkują porównywalność świadectw i dyplomów, 
co ułatwia m.in. mobilność zatrudnienia także w ska-
li międzynarodowej,

 – mogą być wykorzystywane do tworzenia opisów 
pracy, jej wartościowania, selekcji i rekrutacji, ocen 
pracowniczych, planowania rozwoju zawodowego, 
doradztwa zawodowego.

Wypracowanie standardów zawodowych to koniecz-
ność wynikająca z jednej strony z wymogów gospodar-
ki opartej na wiedzy, z drugiej zaś z procesu integracji 
europejskiej, wymagającej mechanizmu sprawdzania 
i weryfikowania kwalifikacji zawodowych na poziomie 
wspólnotowym, w celu wzajemnego uznawania przez 
poszczególne państwa członkowskie kwalifikacji zawo-
dowych swoich obywateli. Wspomnieć w tym kontekście 
należy, iż docelowo mają powstać tzw. Europejskie Ramy 
Kwalifikacji, pomocne przy porównywaniu krajowych 
struktur kwalifikacji zawodowych [3].

Standardy kwalifikacji zawodowych tworzą „niezależny 
od poszczególnych placówek edukacyjnych i instytucji rynku 
pracy, system sprawdzania umiejętności, wiadomości i cech 
psychofizycznych, określanych jako kwalifikacje zawodowe” [8].

Można więc przyjąć, iż bezpośrednią przesłanką skon-
struowania standardu kwalifikacji dla danego zawodu jest 

jego obecność w Klasyfikacji zawodów i specjalności. Następ-
nie dokonuje się jego charakterystyki ściśle według przyję-
tych założeń co do jego struktury i przyporządkowuje grupy 
kwalifikacji do zdefiniowanych pięciu poziomów kształce-
nia. Do każdego z tych poziomów przyporządkowany jest 
określony zbiór wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności 
i cech psychofizycznych, który z jednej strony jest informa-
cją o charakterze potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy, 
z drugiej zaś swoistą dyrektywą dla placówek edukacyjnych 
prowadzących szkolenie w ramach danego zawodu. Aby dzia-
łania systemu edukacyjnego były spójne z sytuacją na rynku 
pracy, należy stosować się w ramach programów kształcenia 
do każdego z wymienionych poziomów. Modelowo strukturę 
standardu kwalifikacji zawodowych przedstawia rysunek 1.

KLASYFIKACJA
ZAWODÓW
I
SPECJALNOŚCI

 
Rys. 1 Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych

Źródło: [3]

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych są przy-
gotowane dla zawodów i specjalności ujętych w Klasy-
fikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. 
Najnowsza ich wersja pochodzi z 2011 r. [9]. Zakłada się, 
że wprowadzenie europejskich ram kwalifikacji zapewni 
większy transfer oraz wzrost jakości kształcenia.

CHARAKTERYSTYKA    
ZAWODU KOSMETOLOGA
Kosmetologia to dziedzina wiedzy, która wywodzi się 
z obszaru nauk medycznych. Jest powiązana z kierun-
kiem farmacja (efekty kształcenia – wiedza z zakresu 
chemii, fizyki, biologii oraz wiedza o składzie i zastoso-
waniu upiększającym surowców naturalnych i syntetycz-
nych, a także ocena jakości preparatu czy kosmetyku). 
Z kierunkiem lekarskim powiązana jest w zakresie zna-
jomości budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego, wie-
dzy na temat schorzeń uniemożliwiających wykonywanie 
niektórych zabiegów kosmetycznych i wymagających 
konsultacji z dermatologiem. Kosmetolog jest przygoto-
wany do prowadzenia profilaktyki chorób skóry i przed-
wczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia, 
do pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz współ-
pracy z personelem medycznym: dermatologiem, aler-
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gologiem, chirurgiem plastycznym. Kosmetolog posiada 
także określone umiejętności praktyczne dotyczące po-
prawy ogólnego stanu fizjologicznego organizmu. Studia 
na kierunku kosmetologia należą do grupy studiów kon-
sekutywnych [10].

EFEKTY KSZTAŁCENIA   
NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA
Szkoły wyższe
Zmiany wynikające z szeroko zmieniającego się oto-
czenia (gospodarka, technologie) skłaniają do tego, aby 
absolwenci byli przygotowani bardziej do pracy w kon-
kretnym zawodzie. Skutkiem tych zmian jest rozwój 
szkolnictwa zawodowego, który jest zbieżny z tendencja-
mi obserwowanymi w krajach Unii Europejskiej, dotyczą-
cymi uczenia się przez całe życie [11]. Wiąże się to także 
z przystosowaniem efektów uczenia się z poszczególny-
mi, konkretnymi poziomami kwalifikacji.

Efekty kształcenia można zdefiniować jako to, co stu-
dent powinien wiedzieć, rozumieć oraz umieć zademon-
strować po ukończeniu procesu uczenia się [12]. „Zgod-
nie ze strukturą kwalifikacji, w procesie edukacji nacisk 
kładzie się na efekty kształcenia, a nie na warunki i spo-
soby kształcenia. Mniej istotnym będzie, w jaki sposób 
student osiągnął zaplanowane efekty kształcenia, naj-
ważniejsze to, czy je osiągnął” [14]. Efekty kształcenia dla 
kierunku kosmetologia podzielone są na trzy kategorie: 
wiedza, umiejętności i kompetencje. 

W związku z faktem, że kosmetologia kwalifikuje się 
do obszaru studiów przyrodniczych, absolwent powinien 
posiadać wiedzę m.in. z zakresu:

 – budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, 
 – podstaw fizykochemicznych i biologicznych, 
 – metod oceny stanu zdrowia,
 – oceny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych,
 – zasad promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
 – zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 – podstawowych technik i narzędzi stosowanych w za-

biegach kosmetycznych,
 – mechanizmów działania oraz skutków ubocznych za-

biegów kosmetycznych,
 – terminologii oraz zagadnień związanych z kosmeto-

logią, kosmetykami i sposobami ich aplikacji,
 – surowców kosmetycznych, form i rodzajów produk-

tów kosmetycznych, składu i sposobu wytwarzania 
kosmetyków,

 – metod oceny jakości i działania kosmetyków,
 – uwarunkowań działalności zawodowej w kosmetologii 

pod względem prawnym, organizacyjnym i etycznym.

Następną kategorią są umiejętności, a wśród nich m.in.:
 – umiejętność komunikacji z klientami gabinetów 

kosmetycznych oraz specjalistami z innych dzie-
dzin naukowych w zakresie problemów związanych 
z kosmetologią,

 – podejmowanie działań diagnostycznych, profilak-
tycznych oraz pielęgnacyjnych,

 – umiejętności techniczne i manualne, związane z wy-
konywaniem zabiegów kosmetycznych,

 – stosowanie właściwych dla gabinetu kosmetycznego 
technik, narzędzi oraz aparatury,

 – realizowanie zaplanowanych zabiegów kosmetycznych,

 – prowadzenie dokumentacji klientów gabinetu ko-
smetycznego oraz wykonanych zabiegów,

 – projektowanie kosmetyku pod określone potrzeby 
(dobieranie surowców, optymalizowanie składu, spo-
sób wytwarzania, forma aplikacji),

 – przygotowanie pisemnego raportu wyników własnych,
 – umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Na końcu kompetencje, które student zdobywa po ukoń-
czeniu studiów, czyli np.:

 – umiejętność pracy w grupie,
 – zachowywanie się w sposób profesjonalny, okazywanie 

szacunku i troski klientom gabinetu kosmetycznego,
 – odpowiednia organizacja działań w procesie realiza-

cji określonego zadania,
 – rozumienie potrzeby podnoszenia kompetencji za-

wodowych oraz uczenia się przez całe życie,
 – świadomość własnych ograniczeń,
 – umiejętność rozwiązywania problemów związanych 

ze swoim zawodem,
 – przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 
 – myślenie i działanie w sposób przedsiębiorczy.

Szkoły policealne
Zmiany, jakie nastąpiły po reformie, zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 
r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawo-
dach, dotyczą także efektów kształcenia w szkołach poli-
cealnych. Dzięki opisom kwalifikacji wyodrębniono efek-
ty kształcenia dla zawodu technik usług kosmetycznych. 
Wyróżniono również dwie kwalifikacje:

1. Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (K1).
2. Wykonywania zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni 

i stóp (K2).
Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod ko-
niec pierwszego roku, a kwalifikację K2 – pod koniec drugiego. 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym po-
dzielono na:

1. Działalność gospodarczą i usługową w salonie ko-
smetycznym (BHP, podstawy działalności gospodar-
czej, psychologia, technologia informacyjna).

2. Język obcy w kosmetyce.
3. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosme-

tyce (anatomia, dermatologia, podstawy żywienia, 
chemia, fizykoterapia).

4. Kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą twarzy, szyi 
i dekoltu (kosmetologia, wizaż).

5. Kosmetykę pielęgnacyjną i upiększającą dłoni, stóp 
i ciała (kosmetologia).

Z kolei przedmioty w kształceniu zawodowym podzielono na:
1. Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu.
2. Zabiegi pielęgnacyjne dłoni, stóp i ciała.
3. Zabiegi fizykalne.
4. Zabiegi pielęgnacji oka.
5. Laboratorium chemiczne.

Niektóre umiejętności nabyte w efekcie procesu kształcenia to:
 – udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypad-

kach przy pracy oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 – dobieranie metod i środków dezynfekcji i sterylizacji 

narzędzi,
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 – przestrzeganie zasad BHP,
 – określanie skutków oddziaływania czynników szko-

dliwych na organizmy,
 – stosowanie przepisów prawa pracy, przepi-

sów prowadzenia działalności gospodarczej,
 – planowanie i podejmowanie działania 

marketingowego,
 – korzystanie z obcojęzycznych źródeł 

informacji,
 – posiadanie umiejętności komunikacji 

w środowisku pracy w języku obcym,
 – przeprowadzanie wywiadu z klientem,
 – umiejętność współpracy w zespole,
 – określanie budowy anatomicznej i fizjolo-

gicznej skóry,
 – rozpoznawanie rodzaju skóry,
 – diagnoza stanu skóry,
 – dobieranie metody i techniki wykonywa-

nych zabiegów kosmetycznych,
 – znajomość aparatury i narzędzi gabinetu ko-

smetycznego oraz umiejętność ich używania,
 – określanie przeciwwskazań do wykony-

wania zabiegów,
 – rozpoznawanie zmian na skórze,
 – przestrzeganie zasad profilaktyki,
 – stosowanie programów komputerowych wspomaga-

jących wykonywanie zawodu,
 – określanie wpływu odżywiania człowieka na skórę,
 – rozpoznawanie surowców kosmetycznych,
 – określanie zastosowania związków chemicznych 

w preparatach,
 – określanie działania czynników fizykalnych na orga-

nizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciw-
wskazania do ich stosowania,

 – sporządzanie preparatów kosmetycznych zgodnie 
z procedurą.

KWALIFIKACYJNE   
KURSY ZAWODOWE
Od 1 września 2012 r. MEN wprowadza kwalifikacyjne kursy 
zawodowe. Odbywać je można w szkołach policealnych dla 
dorosłych, centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
Kursy podzielone są na dwa etapy. Każdy z nich kończy się eg-
zaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zda-
niu dwóch kwalifikacji, uzyskuje się tytuł technika usług 
kosmetycznych (tylko osoby mające wykształcenie średnie).

Kursy prowadzone są według programu nauczania 
uwzględniającego podstawę programową kształcenia 
w zawodzie kosmetolog, w zakresie jednej kwalifikacji. 
Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest 
równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowe-
go określonej w podstawie programowej kształcenia z za-
wodzie dla danej kwalifikacji [14].

ZAKOŃCZENIE
Edukacja zawodowa ma szczególnie duży wpływ na po-
litykę zatrudnienia, zwłaszcza na mobilność zawodową. 
Istotniejszych efektów ich funkcjonowania należy się 
spodziewać wówczas, gdy zostaną zweryfikowane przez 
pracodawców. Zmiany mają na celu pomóc absolwentom 
w znalezieniu pracy bądź w przekwalifikowaniu się i zmia-
nie zawodu, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Dla-
tego istotną rolę odgrywają kwalifikacje zawodowe, które 

tworzą nowe efekty kształcenia, umożliwiające wyrówna-
nie poziomu kształcenia w krajach Unii Europejskiej. 

Literatura
1. M. Mrówka: Kształcenie ustawiczne a doskonalenie umiejętności pro-

fesjonalnych, Studia Europejskie, 3, 1999, 113-114. 

2. M. Bogaj: Problemy standaryzacji w edukacji, wyd. IBN, Warszawa 2003.

3. H. Bednarczyk, I. Woźniak: W drodze do krajowych standardów kwa-

lifikacji zawodowych [w:] Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych 

dla rynku pracy, 3, 2006.

4. www.standaryzacjaszkolenia.praca.gov.pl

5. www.kwalifikacje.praca.gov.pl/stadardy_wprowadzenie.action

6. Słownik pojęć dla bazy standardów, http://kwalifikacje.praca.gov.pl/

standardy_slownik!browse

7. www.kwalifikacje.praca.gov.pl/stadardy_wprowadzenie.action

8. M. Hunin, U. Jeruszka, Z. Kramek: Krajowe standardy kwalifikacji za-

wodowych – analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb, [w:] Krajowe 

standardy kwalifikacji zawodowych – analiza wykorzystania i identyfi-

kacja potrzeb, 2, 2007. 

9. Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7.

10. Wzorcowe efekty kształcenia na kierunku Kosmetologia studia I stop-

nia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie.

11. Biała księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społe-

czeństwa, WSPTWP, Warszawa 1997.

12. Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe – 

Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład Uczelni w Proces 

Boloński, Fundacja Rozwoju Systemy Edukacji 2008.

13. J. Świda: Doskonalenie jakości edukacji w szkołach wyższych – orien-

tacja na efekty kształcenia [w:] A. Cudowska (red.): Kierunki rozwoju 

edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok 2011.

14. www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&i-

d=2718&Itemid=354

Tabela 1 Porównanie kształcenia zawodowego na kierunku kosmetologia

Typ szkoły Czas trwania
Tytuły zawodowe, świadectwa oraz 
uzyskane kwalifikacje

Studia zawodowe 
II stopnia 
Kosmetologia

2 lata Tytuł magistra kosmetologii

Studia zawodowe 
I stopnia 
Kosmetologia

3 lata Tytuł licencjata kosmetologii

Szkoła policealna
2 lata
- 850 h – szkoła dzienna
- 680 h – szkoła zaoczna

Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe i      uzyskanie tytułu technik 
usług kosmetycznych

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe

około 850 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe:
- pierwszy egzamin po pierwszym etapie 

nauki potwierdzający jedynie I          kwalifikację,
- drugi egzamin po drugim etapie nauki 

potwierdzający II kwalifikację,
- po zdaniu obu kwalifikacji uzyskuje się 

tytuł technika usług kosmetycznych (tylko 
osoba posiadająca wykształcenie średnie)


