Szkoła wizażu
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/12/17/10401/261424

Cena netto

4 000,00 zł

Cena brutto

4 000,00 zł

Cena netto za godzinę

50,00 zł

Cena brutto za
godzinę

50,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

80

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-03

Termin zakończenia
usługi

2019-06-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-12-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-10

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Opis efektów uczenia się. Absolwent szkolenia
będzie: znał: 1) zasady korygowania kształtu
i elementów twarzy; 2) zasady korygowania
kształtu brwi 3) zasady korygowania kształtu ust i
dopasowywania do budowy twarzy 4) zasady
doboru makijażu do typu urody 5) techniki
tuszowania defektów skóry
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są
realizowane z zapewnieniem rozdzielności
funkcji?
proces kształcenia i walidacji jest realizowany z
zapewnieniem rozdzielności funkcji. Na
zakończenie kursu uczestnicy zdają zewnętrzny
egzamin przed Izbą Rzemieślniczą i
Przedsiębiorczości w Białymstoku.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny
w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne
rekomendacje od:
pyt 3.2: związku branżowego, zrzeszającego
pracodawców danej branży/sektorów?
Tak, certyfikat uzyskał pozytywną rekomendację
od stowarzyszenia Narodowe Forum Doradztwa
Kariery.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Osoba do
kontaktu

Katarzyna Roszkowska

E-mail

k.roszkowska@zdz.bialystok.pl

Telefon

+48856752517

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki wizażu. Biegłe posługiwanie sie kosmetykami i
narzędziami wizażystki. Profesjonalne wykonywanie różnego rodzaju makijaży.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przedmioty w kształceniu teoretycznym 20 godz.
1. Wizaż w pracy kosmetyczki
Przedmioty w kształceniu praktycznym 60 godz.
2. Pracownia wizażu
Program kursu:
1. Wizaż w pracy kosmetyczki
- Kształty i cechy charakterystyczne poszczególnych kształtów twarzy.
- Korygowanie kształtu twarzy za pomocą podkładów, różu i pudru.
- Korygowanie kształtu brwi w zależności od kształtu twarzy.
- Makijaż ust, korygowanie i dopasowanie kształtu ust do danej budowy twarzy.
- Dobór makijażu do typu urody, karnacji, koloru oczu i włosów.
- Technika tuszowania defektów skóry, kamuflaż.
- Wskazania i przeciwwskazania.
- Przygotowanie skóry do makijażu.
- Akcesoria do wykonania makijażu.
- Kosmetyki kolorowe charakterystyka.
2. Pracownia wizażu
- Kolor, barwa, odcienie
- Warsztat wizażysty: preparaty, akcesoria, narzędzia, kufer.
- Rodzaje kosmetyków, narzędzia pracy
- Przygotowanie klientki do makijażu
- Makijaż dzienny, makijaż biznesowy
- Makijaż wieczorowy
- Makijaż ślubny
- Makijaż fotograficzny
- Makijaż fashion
- Makijaż fantazyjny
- Charakteryzacja
- Poradnictwo w zakresie upiększania w warunkach domowych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwent szkolenia będzie:
znał:
1) zasady korygowania kształtu i elementów twarzy;
2) zasady korygowania kształtu brwi
3) zasady korygowania kształtu ust i dopasowywania do budowy twarzy
4) zasady doboru makijażu do typu urody
5) techniki tuszowania defektów skóry

6) akcesoria do makijażu i ich zastosowanie
7) charakterystykę kosmetyków kolorowych do makijażu
8) wskazania i przeciwwskazania do wykonywania makijażu

potrafił:
1) przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klienta;
2) używać zgodnie z przeznaczeniem: preparatów, akcesoriów oraz narzędzi do makijażu;
3) Przygotować skórę klientki do makijażu;
4) wykonywać makijaż: dzienny, biznesowy, wieczorowy, ślubny, fotograficzny, fashion, fantazyjny
5) wykonywać charakteryzację twarzy
6) udzielać porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów upiększających dekoltu
w warunkach domowych.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego przed Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości
Uczestnik otrzyma certyﬁkat Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości oraz zaświadczenie o ukończeniu
kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Grupa docelowa
Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w zawodzie wizażysty / wizażystki.
Zapraszamy osoby interesujący sie kosmetologią, a w szczególności makijażem i charakteryzacją.
Kurs nastawiony jest przede wszystkim na umiejętności praktyczne. Wszystkie zajęcia to zajęcia na
pracowni.

Opis warunków uczestnictwa
ukończone 18 lat

Materiały dydaktyczne
Każdy
z
uczestników
szkolenia otrzymuje
zestaw
profesjonalnych kosmetyków do makijażu na własność.

pędzli,

akcesoriów

Do dyspozycji uczestników przekazujemy w trakcie trwania kursu:
- sprzęt i narzędzia kosmetyczne i do wizażu,
- materiały eksploatacyjne: kosmetyki, preparaty kosmetyczne, narzędzia do charakteryzacji.

Informacje dodatkowe
Szkolenie realizowane jest w profesjonalnie wyposażonej pracowni ZDZ w Białymstoku.

oraz

Po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego przed Izbą Rzemieślniczą i
Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Przed rozpoczęciem szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny (85 675 25 17) lub mailowy
(k.roszkowska@zdz.bialystok.pl)
Termin szkolenia uzależniony jest od zebrania grupy min. 6 osobowej i może ulec zmianie.

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Wizaż w pracy
kosmetyczki

2019-02-03

09:00

14:30

5:30

2

Pracownia wizażu

2019-02-17

09:00

14:30

5:30

3

Pracownia wizażu

2019-03-10

09:00

14:30

5:30

4

Pracownia wizażu

2019-03-17

09:00

14:30

5:30

5

Pracownia wizażu

2019-03-24

09:00

14:30

5:30

6

Pracownia wizażu

2019-04-07

09:00

14:30

5:30

7

Wizaż w pracy
kosmetyczki

2019-05-26

09:00

15:15

6:15

8

Pracownia wizażu

2019-06-02

09:00

15:15

6:15

9

Pracownia wizażu

2019-06-09

09:00

15:15

6:15

10

Wizaż w pracy
kosmetyczki

2019-06-16

09:00

13:45

4:45

11

Pracownia wizażu

2019-06-16

13:45

14:30

0:45

12

Pracownia wizażu

2019-06-23

09:00

14:30

5:30

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Anna Kopeć

Obszar specjalizacji

Kosmetyka, Makijaż, Wizaż, charakteryzacja

Doświadczenie zawodowe

Wizażystka – charakteryzatorka w Operze i
Filharmonii Podlaskiej Wykładowca i instruktor na
kursach z zakresu wizażu, stylizacji, kosmetologii
w ZDZ w Białymstoku oraz w Szkole Makijażu i
Stylizacji Visage Makijażystka Douglas, Makijaże
aktorom, piosenkarzom, prezenterom stacji
telewizyjnej, uczestnikom wyborów Miss, do sesji
zdjęciowych, na wybieg, itp.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 2009 roku wykładowca i instruktor na kursach
z zakresu wizażu, stylizacji, kosmetologii w ZDZ
w Białymstoku oraz w Szkole Makijażu i Stylizacji
Visage

Wykształcenie

Technik Usług Kosmetycznych, Szkoła Makijażu i
Stylizacji Visage (wizażysta – stylista),
Międzynarodowe Studium Dziewulskich
(charakteryzacja filmowo – teatralna)
Kurskwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli
praktycznej nauki zawodu

Lokalizacja usługi
Adres:
Sienkiewicza 77
15-003 Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
budynek ZDZ, pracownia

Warunki logistyczne:
Wi-fi

