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Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Studia podyplomowe

Styl życia / Uroda

Tak

od 28.03.2020
do 11.04.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dla kosmetologów, kosmetyczek, tatuatorów, pracowników gabinetów
kosmetycznych, dla osób chcących nabyć nowe umiejętności. Istnieje
możliwość realizowania programu przez osoby nie posiadające wyższego
wykształcenia.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

25

Data zakończenia rekrutacji:

31-03-2020

Liczba godzin usługi:

140

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi
Studia podyplomowe z zakresu makijażu permanentnego są odpowiedzą na szerokie zainteresowanie rynku
kosmetycznego tą dziedziną. Specjalność trenerska pozwoli nie tylko doskonale wykonywać zabiegi makijażu
permanentnego, ale również organizować szkolenia w tym zakresie.
Zajęcia na studiach prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Wykładowcami studiów podyplomowych są
nauczyciele akademiccy, oraz doświadczeni trenerzy, którzy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie
doświadcznie biznesowe.
Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń na modelkach pozwolą na zdobycie umiejętności samodzielnego planowania, doboru
produktów i urządzeń gwarantujących własciwe efekty zabiegowe.
Program studiów:
Blok zajęć trenerskich
Umiejętności trenerskie wymagane do szkoleń z zakresu kosmetyczno- medycznego
Doskonalenie warsztatu trenerskiego
Trudne sytuacje
Wstęp do makijażu permanentnego
Higiena i BHP w gabinecie linergisty
Zasady w makijażu permanentnym.
Urządzenia i akcesoria i przygotowanie stanowiska pracy
Rysunek twarzy- techniki rysunku wstępnego
Analiza kolorystyczna

Aspekty medyczne makijażu permanentnego
Wskazania i przeciwskazania do wykonania makijażu permanentnego.
Pielęgnacja pozabiegowa
Znieczulenia i ryzyko z nimi związane
Powikłania po makijażu permanentnym
Fizjologia skóry
Pigmenty, rodzaje, podział, rozkład w skórze
Pigmentacja upiększająca
Pigmentacja brwi
Pigmentacja kresek na powiekach- kreska dolna i górna
Pigmentacja ust
Pigmentacja naprawcza
Postępowanie z bliznami
Laser w gabinecie linergisty
Usuwanie i korekta makijażu permanentnego

Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Umiejętności trenerskie wymagane
do szkoleń z zakresu kosmetycznomedycznego

28-03-2020

09:00

16:00

07:00

Doskonalenie warsztatu
trenerskiego, Trudne sytuacje

29-03-2020

09:00

16:00

07:00

Higiena i BHP w gabinecie linergisty,
Zasady w makijażu permanentnym.

23-05-2020

09:00

16:00

07:00

Urządzenia i akcesoria i
przygotowanie stanowiska pracy

24-05-2020

09:00

16:00

07:00

Rysunek twarzy- techniki rysunku
wstępnego, Analiza kolorystyczna

13-06-2020

09:00

16:00

07:00

Wskazania i przeciwskazania do
wykonania makijażu
permanentnego. Pielęgnacja
pozabiegowa, Znieczulenia i ryzyko
z nimi związane

14-06-2020

09:00

16:00

07:00

Powikłania po makijażu
permanentnym

10-10-2020

09:00

16:00

07:00

Fizjologia skóry, Pigmenty, rodzaje,
podział, rozkład w skórze

11-10-2020

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja brwi

07-11-2020

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja brwi

08-11-2020

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja brwi

05-12-2020

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja kresek na powiekachkreska dolna i górna

06-12-2020

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja kresek na powiekachkreska dolna i górna

09-01-2021

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja kresek na powiekachkreska dolna i górna

10-01-2021

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja ust

06-02-2021

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja ust

07-02-2021

09:00

16:00

07:00

Pigmentacja ust

06-03-2021

09:00

16:00

07:00

Postępowanie z bliznami

07-03-2021

09:00

16:00

07:00

Laser w gabinecie linergisty

10-04-2021

09:00

16:00

07:00

Usuwanie i korekta makijażu
permanentnego

11-04-2021

09:00

16:00

07:00

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych Trener Linergista jest uzyskanie najnowszej wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu makijażu permanentnego.
Celem szczegółowym szkolenia jest:
- Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych bezpiecznego i zgodnego z zasadami wykonania makijażu
permanentnego brwi, ust i kresek na powiekach,
- Nabycie kompetencji trenerskich (umiejętności uczenia osób dorosłych) w zakresie makijażu permanentnego,
Uczestnictwo w studiach podyplomowych umożliwi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w poniższym zakresie:
- Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji,
- Znajomość standardów i umiejętność przygotowania stanowiska pracy,
- Wiedza dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy linergisty,
- Wiedza na temat zachowania pigmentu w skórze, zasad implantacji barwników i procesów gojenia skóry, pielęgnacji
pozabiegowej,
- Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
- Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania rysunku i doboru kolorów pigmentów,
- Umiejętność wykonania makijażu permanentnego brwi, kresek i ust,
- Umiejętność wykonania korekty i dopigmentowania makijażu permanentnego,
- Umiejętności kwalifikacji do zabiegów usuwania i korekty makijażu permanentnego.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik: Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia.
Wykazuje zainteresowanie i przyczynia się do działania z zakresu profilaktyki i prewencji oznak starzenia się skóry. Pracuje
samodzielnie oraz w zespole, jest wrażliwy na ludzkie cierpienie i potrzebę pomocy, wykazuje odpowiedzialność i
przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii. Wykorzystuje wiedzę z zakresu szkolenia,
dostrzega rolę wpływu zabiegów na procesy zrównoważenia psychofizycznego, i dobrostan osoby poddanej omawianym
procesom. Posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii Potrafi podjąć decyzję o
zastosowaniu preparatu lub wykonaniu zabiegu w określonych okolicznościach.
Efekty uczenia się
Celem tych studiów jest uzyskanie najnowszej usystematyzowanej wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych
umiejętności z zakresu pozyskania kompetencji trenerskich w makijażu permanentnym.
Wiedzę i umiejętności, dzięki którym możliwa będzie praca zarówno jako linergista jak również jako trener w zakresie
makijażu permanentnego
Program dla tego kierunku został stworzony zarówno z myślą o osobach już zajmujących się makijażem permanentnym,
dla których studia będą okazją do rozszerzenia posiadanego już doświadczenia, jak i tych, którzy chcieliby zdobyć
niezbędne umiejętności potrzebne w pracy trenerskiej.
Celem szczegółowym jest:
Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych bezpiecznego i zgodnego z zasadami wykonania makijażu

permanentnego brwi, ust i kresek na powiekach,
Nabycie kompetencji trenerskich (umiejętności uczenia osób dorosłych) w zakresie makijażu permanentnego,
Uczestnictwo w studiach podyplomowych umożliwi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w poniższym zakresie:
- Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji,
- Znajomość standardów i umiejętność przygotowania stanowiska pracy,
- Wiedza dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy linergisty,
- Wiedza na temat zachowania pigmentu w skórze, zasad implantacji barwników i procesów gojenia skóry, pielęgnacji
pozabiegowej,
- Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej,
- Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania rysunku i doboru kolorów pigmentów,
- Umiejętność wykonania makijażu permanentnego brwi, kresek i ust,
- Umiejętność wykonania korekty i dopigmentowania makijażu permanentnego,
- Umiejętności kwalifikacji do zabiegów usuwania i korekty makijażu permanentnego.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik: Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia.
Wykazuje zainteresowanie i przyczynia się do działania z zakresu profilaktyki i prewencji oznak starzenia się skóry. Pracuje
samodzielnie oraz w zespole, jest wrażliwy na ludzkie cierpienie i potrzebę pomocy, wykazuje odpowiedzialność i
przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii. Wykorzystuje wiedzę z zakresu szkolenia,
dostrzega rolę wpływu zabiegów na procesy zrównoważenia psychofizycznego, i dobrostan osoby poddanej omawianym
procesom. Posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii Potrafi podjąć decyzję o
zastosowaniu preparatu lub wykonaniu zabiegu w określonych okolicznościach.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

9 000,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

9 000,00 zł

Koszt osobogodziny netto

64,29 zł

Koszt osobogodziny brutto

64,29 zł

Adres realizacji usługi
ul. Kostki Napierskiego 38, 40-659 Katowice, woj. śląskie
Zajęcia poprowadzą

Barbara Ślązak
Kosmetologia medyczna oraz mikropigmentacja medyczna blizn i rozstępów, mezoneedling oraz
pigmentacji piersi.
Ekspert w zakresie nowoczesnych technologii w gabinecie kosmetycznym: laseroterapii, HIFU, RF,
INDIBA
Od 2017 roku wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii leczniczej i medycznej: mezoterapia,
peelingi chemiczne, karboksyterapia, laseroterapia, HIFU, RF, INDIBA. Jest autorką pracy z zakresu
wykorzystania kapsaicyny w kosmetologii oraz stosowania terapii naturalnych wspierających
leczenie trądziku.
Absolwentka Wydziału Medycznego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na kierunku
Kosmetologia oraz Politechniki Śląskiej w Katowicach. Mgr inż. Barbara Ślązak jest
szkoleniowcem w zakresie kosmetologii oraz mikropigmentacji medycznej blizn i rozstępów,
mezoneedlingu oraz pigmentacji piersi. Autorka pracy z zakresu wykorzystania kapsaicyny w
terapii trądziku.
Wykładowca akademicki w zakresie makijażu medycznego, mikropigmentacji medycznej blizn i
rozstępów, mezoneedlingu oraz pigmentacji piersi.
Od 2017 roku wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetologii leczniczej i medycznej: mezoterapia,
peelingi chemiczne, karboksyterapia, laseroterapia, HIFU, RF, INDIBA. Jest autorką pracy z zakresu
wykorzystania kapsaicyny w kosmetologii oraz stosowania terapii naturalnych wspierających
leczenie trądziku.
Agata Nogacka
Specjalizuje się w makijażu permanentnym oraz tatuażu
15 lat doświadczenia w zakresie wykonywania makijażu permanentnego i tatuażu
Wykształcenie wyższe - Kosmetolog, artysta plastyk
15 lat doświadczenia w zakresie wykonywania makijażu permanentnego i tatuażu
od 2016 roku wykładowca akademicki na kierunku Trener linergista w GWSH
Właścicielka studia tatuażu Rosi Russu Tattoo
Małgorzata Ruprich
Makijaż permanentny, mezoterapia igłowa, skinneedling, mezoneedling
Prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny estetycznej - własna działalność gospodarcza od 2013
roku. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu makijażu permanentnego,
mezoterapii igłowej, skinneedling i mezoneedeling, medycznych aspektów w kosmetologii, klient
po zabiegach estetycznych, chirurgicznych, onkologicznych. Współpraca z lekarzami w zakresie
prowadzenia szkoleń z zakresu wypełnień kwasem hialuronowym, toksyny botulinowej, plazmy,
karboksyteapii oraz osocza bogatopłytkowego
Absolwentka Oxford Brookes University w dziedzinie zarządzania strategicznego i magister
kosmetologii. Praca doktorska w zakresie marketingu branży kosmetycznej. Autorka wielu
publikacji i prac naukowych z dziedziny, kosmetologii, wizażu, makijażu permanentnego, makijażu
medycznego, analizy kolorystycznej i zarządzaniu w branży kosmetycznej. Prelegentka licznych
konferencji naukowych i biznesowych w Polsce i za granicą w tematyce kosmetologii, makijażu
medycznego, kreowania wizerunku, równości szans, roli kobiet w biznesie. Prodziekan kierunku
Kosmetologia na Wydziale Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
wykładowca akademicki.
Prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny estetycznej - własna działalność gospodarcza od 2013
roku. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu makijażu permanentnego,
mezoterapii igłowej, skinneedling i mezoneedeling, medycznych aspektów w kosmetologii, klient
po z

Kontakt

Artur Ruprich
email: info@szkoleniaestetyczne.pl
tel: 668460981

