Wyższa Szkoła zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

SYLABUS
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu Praktyki zawodowe

Kierunek studiów
KOSMETOLOGIA
SPECJALNOŚĆ

Kod: MK_33

Profil kształcenia:

Rok/semestr

OGÓLNOAKADEMICKI

I/ 3

Przedmiot oferowany
w języku:

Status modułu:
(obligatoryjny,
obieralny)

polskim
Godziny: 100

Liczba punktów ECTS:

Wykłady

Ćwiczenia/Laboratoria

2

Projekty/seminaria

100

Stopień studiów
2

Forma studiów

Obszary kształcenia

Podział ECTS*

(stacjonarne/niestacjonarne)

OM_2

(Liczba w %) w przypadku
modułu zawierającego kilka
przedmiotów)
100% ?

Rodzaj modułu programie studiów (podstawowy, kierunkowy, specjalizacyjny, kształcenia ogólnego)
Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca
Opiekun praktyki

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Znajomość zagadnień związanych z problematyką pracy kosmetologa. Kultura słowa.

Cele kształcenia
C.1. Umożliwienie studentom sprawdzenia uzyskanych w procesie edukacji umiejętności i nabycia nowych
w warunkach realnego wymogu rynkowego.
C.2. Umożliwienie studentom nawiązania nowych relacji interpersonalnych , rozwinięcie kompetencji
społecznych w instytucjach /gabinetach sektora kosmetycznego.
C.3. Skonfrontowanie wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć w Uczelni ze stanem rzeczywistym funkcjonowania
instytucji wykonujących usługi , produkcję, oraz sprzedaż w sektorze kosmetycznym. Pozyskanie danych
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potrzebnych do przygotowania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia
Symbol
Treści
kształcenia
TK

Treść kształcenia

Forma
w

s

Metoda
Ćw/lab

Symbol
celu
kształce
nia

TK_01

Zapoznanie ze systemem pracy w
wybranej placówce branży
kosmetycznej i osobą odpowiedzialną
za pracę Praktykanta.

x

Rozmowa wstępna z
Pracodawcą lub
osobą reprezentującą
Pracodawcę.

C1.

TK_02

Zapoznanie z rodzajem zadań
powierzanych Praktykantowi w toku
praktyki zawodowej/stażu.
Zapoznanie z technikami i kanałami
komunikacji w zespole pracowników .
Zapoznanie studenta ze stosowanymi
w zakładzie pracy sposobami obsługi
klienta.

x

Praca w zespole.

C1. C3.

x

Praca w zespole.

C2.

x

Praca w zespole.
Praca indywidualna z
klientem . Karta
pracy: protokoły
zabiegów, raporty
dnia.

C3.

TK_03
TK_04

Piśmiennictwo podstawowe: (4-6 pozycji)
1.

Piśmiennictwo uzupełniające:
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Efekty kształcenia
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

EK -Efekty kształcenia
Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia
efektów kształcenia student :

Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia

Odniesienie do
obszarowych

MK_33_ 01

Posiada ugruntowaną wiedzę o miejscu, roli i charakterze
instytucji, w której odbywa praktykę.

K_W32,
K_W33,K_W35

OM2_W08,OM2_W12,

MK_33_02

Potrafi zebrać i przetworzyć na potrzeby pracy
dyplomowej informacje i dane wytwarzane w zespole.

K_U12, K_U16,
K_KO6

OM2_U08,
X2A_04,OM2_K04

MK_33 _03

Ma świadomość znaczenia dla wykonywania zawodu
stałego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

K_K01, K_K09

OM2_K01, OM2_K06

Bilans nakładu
pracy studenta

Część A Godziny kontaktowe z wykładowcą/instruktorem zawodu

efektów
kształcenia

Godz.

ECTS

Godz.

ECTS

Udział w wykładach
Udział w seminariach
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z firmami kosmetycznymi
Razem
Część B Samodzielna praca studenta
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do seminariów
Przygotowanie do kolokwiów
Przygotowanie do egzaminu
Razem
Ogółem

Wskaźniki
ilościowe

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego
udziału wykładowcy ( POZA E-LEARNINGIEM)
Nakład pracy studenta związany z zajęciami praktycznymi

Odniesienie efektów kształcenia i treści do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania

Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

MK_33_01

TK_01, TK_02

MK_33_02

TK_02, TK_03, TK_04

3

Formy prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Szkolenie Praktykanta. Praca pod
opieką opiekuna praktyk i zespołu

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia :
D- ocenianie diagnostyczne
F- formujące
P -podsumowujące
P. Ocena zaangażowania w
wykonanie powierzonych
zadań.
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MK_33_03

TK_01

pracowniczego.

Końcowa forma zaliczenia modułu
Podstawą zaliczenia praktyki i weryfikacji efektów kształcenia jest sprawozdanie z
Zaliczenie z
praktyki zapisane w Dzienniczku praktyk oraz pisemna opinia osoby sprawującej
oceną
nadzór nad wykonywanymi zadaniami potwierdzająca uzyskanie efektów
kształcenia.
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