Zintegrowany Rejestr Kwaliﬁkacji
Formularz dla kwaliﬁkacji - podgląd
Typ formularza
Formularz do rejestracji kwaliﬁkacji

Nazwa kwaliﬁkacji*
Stylizowanie paznokci
Skrót nazwy
stylista paznokci
Rodzaj kwaliﬁkacji*
kwaliﬁkacja cząstkowa
Poziom Polskiej Ramy Kwaliﬁkacji
3
Krótka charakterystyka kwaliﬁkacji oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego
otrzymanie danej kwaliﬁkacji*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację „Stylizowanie paznokci” jest przygotowana do realizacji zadań
związanych z: a) umiejętnym doborem usługi do potrzeb i możliwości klienta; b) opracowaniem
płytki paznokcia pod kątem przygotowania pod wybrane rodzaje stylizacji; c) wykonaniem
stylizacji: klasycznego manicure, hybrydowego, akrylowego i żelowego. Osoba posiadająca
kwaliﬁkację „Stylizowanie paznokci” wykorzystuje wiedzę z zakresu znajomości budowy płytki
paznokciowej oraz wału paznokciowego oraz wiedzę z zakresu realizowania czynności
stylizowania paznokci w najbardziej optymalnych warunkach dla klienta. Orientacyjny koszt
uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwaliﬁkacji - wszystkich sześciu zestawów to 790 zł. Orientacyjny koszt uzyskania potwierdzenia pojedynczych zestawów efektów uczenia
się: Zestaw nr 1 - 120 zł, Zestaw nr 2 - 150 zł, Zestaw nr 3 - 150 zł, Zestaw nr 4 - 150 zł, Zestaw
nr 5 - 230 zł, Zestaw nr 6 - 230 zł.
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwaliﬁkacji [godz.]*
223
Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwaliﬁkacji*
Kwaliﬁkacja jest adresowana w szczególności do osób, które posiadają wykształcenie co
najmniej podstawowe i ukończyły 18 rok życia; są zainteresowane rozwojem zawodowym w
obszarze stylizacji paznokci. Osoby zainteresowane kwaliﬁkacją powinny wziąć pod uwagę, że do
jej uzyskania wymagana jest praktyka zawodowa w zakresie wykonywanych usług w okresie co
najmniej trzech miesięcy. Kwaliﬁkację mogą bez przeszkód uzyskiwać osoby z
niepełnosprawnością ruchową lub osoby niedosłyszące. Szczególną grupą osób

zainteresowanych kwaliﬁkacji są kobiety powracające na rynek pracy.
Wymagane kwaliﬁkacje poprzedzające
Opis
Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Osoba przystępująca do walidacji musi spełniać warunek: posiadać potwierdzoną praktykę w
zakresie stylizacji paznokci w okresie co najmniej trzech miesięcy przed rozpoczęciem procesu
uzyskiwania kwaliﬁkacji (zgłoszeniem do egzaminu lub rozpoczęciem procedury walidacji
efektów wcześniejszego uczenia się). Osoba przystępująca do walidacji musi mieć ukończone 18
lat.
Zapotrzebowanie na kwaliﬁkację*
Obecnie na rynku usług kosmetycznych, w branży beauty można zaobserwować zjawiska, które
powodują wzrost zapotrzebowania na kompetencje związane z stylizowaniem paznokci.
Upowszechniają się nowe formy zdobienia paznokci, a zadbane dłonie stają się elementem dress
code i wymogiem w miejscach pracy itd. Profesjonalna usługa wiąże się z utrzymaniem stylizacji
na paznokciach nawet do 3 tygodni - co ma wydatny wpływ na popularność tego typu usług.
Kwaliﬁkacja „Stylizowanie paznokci” ułatwi kształcenie i potwierdzanie kompetencji w tym
zakresie.
Odniesienie do kwaliﬁkacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwaliﬁkacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwaliﬁkacja „Stylizowanie paznokci” może stanowić rozwinięcie i uzupełnienie kwaliﬁkacji w
zawodach z branży usług osobistych dotyczących wyglądu i zdrowia o elementy związane z
nowoczesną stylizacją dłoni. Kwaliﬁkacje o częściowo zbliżonym charakterze: kosmetyczka,
kosmetolog, wizażystka/stylistka, manikiurzystka. Na dzień 31.01.2017 r. w Zintegrowanym
Rejestrze Kwaliﬁkacji zostało wpisanych 98 kwaliﬁkacji pełnych, w tym kosmetolog i technik
usług kosmetycznych. W rejestrze nie zostały wpisane zestawy efektów uczenia się i w związku z
tym możemy tylko założyć, że zakres wiedzy dotyczący budowy paznokcia i wałów
paznokciowych jest elementem programu kształcenia.
Możliwość uzyskania kwaliﬁkacji w wyniku walidacji efektów wcześniejszego uczenia się
Tak
Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwaliﬁkacji*
Typowe możliwości wykorzystania kwaliﬁkacji*
Kwaliﬁkacja potwierdza kompetencje cenione na rynku pracy. Osoby posiadające kwaliﬁkację
„Stylizowanie paznokci” mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w zakładach kosmetycznych,
fryzjerskich, salonach SPA, w salonach NAIL-BAR, w punktach specjalistycznych w centrach
handlowych, w sklepach sieciowych z kosmetykami, w drogeriach. Osoba, która posiada
kwaliﬁkację „Stylizowanie paznokci” może prowadzić działalność gospodarczą. Kwaliﬁkacja może
być wykorzystana przez uczących się do rozwoju zawodowego, np. przy zmianie stanowiska

pracy, a także może stanowić argument do uzyskania kolejnych kwaliﬁkacji powiązanych z
rynkiem usług kosmetycznych, fryzjerskich itp.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
Opis etapów nadawania kwaliﬁkacji, w tym walidacji: a) etap pierwszy – indywidualna rekrutacja
elektroniczna na stronie Instytucji Certyﬁkującej [dalej w skrócie „IC”] (również dla osób ze
skierowaniem od pracodawców, z urzędów pracy itp.) i identyﬁkacja przez IC potrzeb osoby
ubiegającej się o nadanie kwaliﬁkacji; b) etap drugi – weryﬁkacja przez IC posiadanych przez
daną osobę dokumentów potwierdzające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte
w ramach dotychczasowej edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej (portfolio osoby)
oraz uznanie dokumentów zgromadzonych w ramach metody portfolio przez IC (ewentualnie
stwierdzenie przez IC braku takich dokumentów); c) etap trzeci - przygotowanie przez IC
indywidualnej propozycji potwierdzenia zestawów efektów uczenia się przez daną osobę (w
przypadku posiadania przez osobę udokumentowanych efektów uczenia się uzyskanych
wcześniej, może nastąpić zwolnienie z części egzaminów), d) etap czwarty – właściwa walidacja egzaminy teoretyczne i praktyczne wymagane dla potwierdzanych zestawów efektów uczenia
się. Osoba, która przeszła pozytywnie proces walidacji otrzymuje certyﬁkat wydany przez IC,
ważny bezterminowo. Certyﬁkat zawiera następujące informacje na stronie 1: data nadania
kwaliﬁkacji; imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, nazwisko rodowe; numer
certyﬁkatu i nazwę kwaliﬁkacji, rodzaj kwaliﬁkacji i czas jej obowiązywania, dane IC; na stronie
2: zestawy efektów uczenia się. Egzaminy: Komisja walidacyjna w składzie 2 osób, w tym jedna
osoba posiadająca dyplom na poziomie co najmniej licencjata oraz udokumentowane aktualne
doświadczenie w zakresie tożsamym lub zbliżonym do zadań/działań stylisty paznokci lub
doświadczenie w ocenianiu jakości wykonywania działań/zadań przez stylistę paznokci lub w
przygotowywaniu i ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań/zadań
stylisty paznokci oraz druga osoba z minimum dwuletnim aktualnym doświadczeniem na
stanowisku związanym z wykonywaniem usług stylizacji paznokci. Egzaminy teoretyczne: udział
minimum jednej osoby z komisji walidacyjnej. Pozytywne zakończenie egzaminów w częściach
teoretycznych jest warunkiem przystąpienia do części praktycznych egzaminów. Egzaminy
praktyczne: bezpośrednio przy osobie egzaminowanej musi przebywać przynajmniej jeden
egzaminator z komisji walidacyjnej. W takim przypadku drugi egzaminator uczestniczy on-line
mając wizję dzięki kamerze internetowej (jak w telekonferencjach). Nieprzystąpienie do
egzaminów części praktycznej w ciągu 3 miesięcy od daty egzaminów teoretycznych powoduje
konieczność powtórzenia egzaminów teoretycznych. Warunki techniczne i materialne:
Wyposażenie sali egzaminacyjnej: komputer - egzaminy teoretyczne z dostępem do testów
wiedzy, łącze internetowe, głośniki, kamera z możliwością nagrywania i przesyłania
bezpośredniego danych do innego punktu, zamontowana tak, że bez ograniczeń można
udokumentować egzamin oraz łącze internetowe, które umożliwi udział w egzaminie drugiej
osobie z komisji walidacyjnej przebywającej ﬁzycznie w siedzibie IC. Przed każdym egzaminem
zostaną sprawdzone warunki i połączenie internetowe oraz sprawność sprzętu. Każda osoba
przystępująca do egzaminu walidacyjnego musi podpisać umowę z wyrażeniem zgody na
dokumentację cyfrową niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia egzaminu. Metody
walidacji: portfolio, egzamin teoretyczny: pytania otwarte i zamknięte, egzamin praktyczny. IC
zapewni możliwość zdawania egzaminów w każdym mieście wojewódzkim, a w miarę możliwości
również w innych miastach (np. w dawnych 49 miastach wojewódzkich). Ewaluacja wewnętrzna:
a) aplikacja internetowa, b) okresowe badania przebiegu procesów, c) konsultacje z
pracodawcami, urzędami pracy, Sektorową Radą ds. Kompetencji (jeśli powstanie dla tej branży)
i innymi organami, d) badania kompetencji osób zaangażowanych w procesie, e) okresowa
ocena warunków technicznych i materialnych. Regulaminy i opis procesu walidacji

prowadzonego przez IC będą dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych IC oraz
u doradców edukacyjno- zawodowych i w urzędach pracy. Głównym narzędziem procesu
walidacji, wykorzystywanym na wszystkich jego etapach, będzie aplikacja internetowa
stworzona i zarządzana przez Instytucję Certyﬁkującą. Aplikacja internetowa zagwarantuje:
równy dostęp dla kandydatów niezależnie od miejsca zamieszkania, możliwość gromadzenia
informacji o zestawach uczenia się uzyskanych przez osobę w ramach edukacji formalnej,
nieformalnej i pozaformalnej, przechowywanie dokumentów, możliwość weryﬁkowania roszczeń
w przypadku reklamacji składanych przez uczestników procesu.
Odniesienie do poziomu sektorowych ram kwaliﬁkacji (o ile dotyczy)
Nie dotyczy.
Podstawa prawna
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację „Stylizowanie paznokci”: rozpoznaje materiały do stylizacji
paznokci i zna ich zastosowanie, przestrzega zasad BHP podczas wykonywania stylizacji,
wykonuje stylizacje paznokcia, rozróżnia przyrządy do stylizacji paznokcia, posiada kompetencje
społeczne do obsługi klienta w zakresie stylizacji paznokci, dostosowuje warunki zewnętrzne dla
zapewnienia komfortu wykonywanej usługi. Zna niebezpieczeństwa wynikające ze źle dobranej i
wykonanej usługi i zdaje sobie sprawę z ponoszonej odpowiedzialności. Potraﬁ w sposób
asertywny zaprezentować ofertę i określić zakres swojej odpowiedzialności związanej z
wykonywaną usługą. Cechuje ją rzetelność, umiejętność zbierania i kojarzenia informacji,
analizowania procesów związanych z realizacją usługi i pracy z klientem.
Zestawy efektów uczenia się
Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
1
Nazwa zestawu*
Przeprowadzenie rozmowy - wywiadu z klientem.
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
10
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01 Prowadzi wywiad behawioralny lub oparty na kryteriach sztywnych.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Rozróżnia rodzaje wywiadów z klientem związanych z obsługą klientów, b. Wymienia

rodzaje informacji, które należy uzyskać od klienta przed przystąpieniem do wykonania
usługi, c. Określa rodzaje uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na usługę, d. Określa
przeciwwskazania medyczne do wykonywania usług, e. Umie sporządzić zestaw pytań:
otwartych, zamkniętych, sondujących i hipotetycznych, f. Potraﬁ przeprowadzić wywiad
behawioralny i wywiad oparty na kryteriach sztywnych.
Efekt uczenia się
02 Formułuje ofertę dla klienta stanowiącą kompromis między oczekiwaniami, a
możliwościami klienta
Kryteria weryﬁkacji*
a. Wymienia dostępne dla usługodawców - stylistów paznokci rodzaje działalności
gospodarczej ze względu na formę prawną i rodzaj prowadzonej księgowości, b. Oblicza
koszty i przychody z proponowanych usług, c. Objaśnia sposób wykonania usługi, d.
Wymienia rodzaje danych gromadzonych w kartotece klienta, f. Formułuje ofertę dla
hipotetycznego klienta na podstawie przykładowych danych
Efekt uczenia się
03 Stosuje zasady należytego uznawania reklamacji.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Wymienia możliwe nieprawidłowości występujące przy wykonaniu usługi, b. Objaśnia
zagrożenia dla wykonanej usługi (ryzyko, konsekwencje) w związku z wykonywaniem
stylizacji na nieprawidłowej płytce paznokciowej, c.Wymienia prawa klienta w związku ze
składaną reklamacją, d. Wymienia obowiązki realizującego usługę w przypadku uznania
reklamacji.
Efekt uczenia się
04 Stosuje zasady utrzymania wysokiego poziomu komfortu w miejscu pracy.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Określa sposoby zapewnienia komfortowych warunków dla klienta: wymienia i opisuje
elementy wpływające na poziom komfortu takie jak: temperatura, zapach, oświetlenie,
meble, utrzymanie porządku i czystości, poczucie intymności i bezpieczeństwa. b. Objaśnia
celowość wprowadzenia do usługi dodatkowych elementów/składowych.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
2
Nazwa zestawu*
Przygotowanie płytki paznokciowej
Poziom*
2
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*

13
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01 Dezynfekuje dłonie.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Wymienia rodzaje środków dezynfekujących, b.Określa możliwość stosowania środków
dezynfekujących ze względu na alergie i inne ograniczenia, c. Charakteryzuje zasady
przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy.
Efekt uczenia się
02 Usuwa wcześniej wykonane stylizacje z płytki paznokciowej.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Rozróżnia rodzaje nałożonych stylizacji, b. Wybiera odpowiednią metodę usuwania
stylizacji, c. Przygotowuje odpowiednie narzędzia, d. Zdejmuje wcześniej wykonane stylizacje
przy zastosowaniu odpowiednich środków.
Efekt uczenia się
03 Diagnozuje stan płytki paznokciowej i wałów paznokciowych.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Rozróżnia rodzaje nieprawidłowości w stanie płytki paznokciowej i w wałach
paznokciowych, b. Wymienia rodzaje chorób płytki paznokcia, c. Wymienia czynności, które
należy dodatkowo wykonać przy zaburzonym stanie płytki paznokciowej, d. Określa
możliwości wykonania różnych rodzajów stylizacji ze względu na ograniczenia wynikające ze
stanu płytki paznokciowej lub wałów paznokciowych.
Efekt uczenia się
04 Opracowuje płytkę paznokciową.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Wymienia rodzaje kształtów paznokci, b. Objaśnia elementy budowy paznokcia, c.
Wymienia rodzaje narzędzi stosowanych w obróbce, d. Określa sposoby możliwe do
zastosowania we wskazanym przypadku, e. Wykonuje na modelu czynności: piłowania,
szlifowania, polerowania, f. Objaśnia celowość wyboru metody odsunięcia lub wycięcia
wałów paznokciowych, g. Dobiera narzędzia i preparaty zmiękczające, h. Określa sposoby
postępowania w przypadku wystąpienia uszkodzenia wału paznokciowego.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
3
Nazwa zestawu*
Stylizowanie paznokci metodą manicure klasyczny.
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01 Rozpoznaje rodzaje manicure w grupie manicure klasycznego.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Określa i rozpoznaje rodzaje manicure klasycznego, b. Dobiera indywidualny rodzaj
manicure do wymagań klientki, c. Określa stan płytki paznokciowej i wałów paznokciowej, d.
Deﬁniuje procesy zachodzące w manicure SPA klasycznym, e. Deﬁniuje procesy zachodzące
w manicure biologicznym, f. Deﬁniuje procesy zachodzące w manicure klasycznym.
Efekt uczenia się
02 Aplikuje produkty na płytkę paznokciową.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Wymienia i deﬁniuje produkty oraz kolejność ich zastosowania, b. Nakłada produkty na
płytkę paznokciową w odpowiednich odstępach czasowych.
Efekt uczenia się
03 Kontroluje efekty wykonanej pracy.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Określa jakość wykonanych prac w zakresie suszenia, pokrycia, wybłyszczenia, b.
Wykonuje czynności ﬁnalizowania procesu nakładania poprzez nałożenie środków
nawilżających na całe dłonie.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
4
Nazwa zestawu*

Stylizowanie paznokci metodą hybrydową.
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01 Deﬁniuje i stosuje produkty i narzędzia.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Deﬁniuje produkty i narzędzia z uwzględnieniem sposobów ich prawidłowego używania, b.
Objaśnia przesłanki do użycia konkretnych narzędzi i produktów, c. Określa wymagany okres
wysychania poszczególnych warstw, d. Wyjaśnia zasady zabezpieczania i przechowywania
produktów, e. Wyjaśnia sposób postępowania z odpadami po zakończeniu usługi, f. Objaśnia
przesłanki do dobrania odpowiednich produktów w postaci tipsów, szablonów, g. Deﬁniuje
procesy występujące w manicure hybrydowym.
Efekt uczenia się
02 Aplikuje materiały na płytkę paznokciową.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Aplikuje na płytkach paznokciowych odtłuszczacz, b. Nakłada bazę hybrydową, c. Nakłada
na płytkę paznokcia z zachowaniem odpowiednich standardów warstwy lakieru hybrydowego
w wybranym kolorze, d. Utwardza w lampie utwardzającej (LED, UV), e. Nakłada na płytkę
paznokcia z zachowaniem odpowiednich standardów drugiej warstwy lakieru hybrydowego,
f. Utwardza w lampie utwardzającej (LED, UV), g. Nakłada na płytkę paznokcia TOP
hybrydowy (matowy lub błyszczący), h. Utwardza w lampie utwardzającej (LED, UV), i.
Odtłuszcza odpowiednim preparatem NAIL Cleaner warstwę dyspersyjną.
Efekt uczenia się
03 Kontroluje efekty wykonanej pracy.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Określa jakość wykonanych prac w zakresie suszenia, pokrycia, wybłyszczenia, b.
Instruuje klienta o warunkach, w których manicure będzie utrzymywał się na płytkach
paznokciowych w jak najdłuższym czasie, c. Wykonuje czynności ﬁnalizowania procesu
nakładania manicure hybrydowego poprzez nałożenie środków nawilżających na całe dłonie.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
5
Nazwa zestawu*
Stylizowanie paznokci metodą żelową.
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
70
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01 Deﬁniuje i stosuje produkty i narzędzia.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Deﬁniuje pojęcia żeli: twardych, elastycznych, jednofazowych, trójfazowych, bazowych,
wybłyszczających, coverów, białych z uwzględnieniem sposobów ich prawidłowego
używania, b. Objaśnia przesłanki do użycia narzędzi i produktów NAIL Cleaner Primer, c.
Objaśnia przesłanki do dobrania odpowiednich produktów w postaci tipsów, szablonów, d.
Wyjaśnia zasady zabezpieczania i przechowywania produktów, e. Deﬁniuje procesy
występujące w manicure żelowym.
Efekt uczenia się
02 Aplikuje materiały.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Przygotowuje szablony lub tipsy do nałożenia, b. Zakłada prawidłowo szablony lub tipsy, c.
Nakłada żele na płytkę paznokcia z zachowaniem odpowiednich standardów (lampa
utwardzająca), d. Opiłowuje płytkę paznokciową nadając oczekiwany i prawidłowy kształt, e.
Odtłuszcza) odpowiednim preparatem NAIL Cleaner warstwy dyspersyjne, f. Nakłada żel
wybłyszczający z zachowaniem standardów (lampa utwardzająca).
Efekt uczenia się
03 Kontroluje efekty wykonanej pracy.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Ocenia prawidłową budowę przedłużonego paznokcia - ocenia prawidłową krzywą C z
punktem jej największego naprężenia, struktura wydłużonego paznokcia, b. Wskazuje punkt
stresu, c. Wykonuje czynności ﬁnalizowania procesu nakładania poprzez zastosowanie
środków nawilżających na całe dłonie.

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
6
Nazwa zestawu*
Stylizowanie paznokci metodą akrylową.
Poziom*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
70
Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01 Deﬁniuje i stosuje produkty i narzędzia.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Deﬁniuje pojęcia akryli przeźroczystych, różowych, białych, z uwzględnieniem sposobów
ich prawidłowego używania, b. Objaśnia przesłanki do użycia narzędzi i produktów liquid,
primer, c. Objaśnia przesłanki do dobrania odpowiednich produktów w postaci tipsów,
szablonów, d. Wyjaśnia zasady zabezpieczania i przechowywania produktów, e. Deﬁniuje
procesy w stylizacji paznokci metodą akrylową.
Efekt uczenia się
02 Aplikuje materiały na płytkę paznokciową.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Przygotowuje szablony lub tipsy do nałożenia, b. Zakłada prawidłowo szablony lub tipsy, c.
Przygotowuje mieszaninę płynu akrylowego i proszku akrylowego do nałożenia, d. Nakłada
akryle na płytkę paznokcia z zachowaniem odpowiednich standardów, e. Opiłowuje nadając
prawidłowy kształt, f. Poleruje nadając odpowiedni połysk.
Efekt uczenia się
03 Kontroluje efekty wykonanej pracy.
Kryteria weryﬁkacji*
a. Ocenia prawidłową budowę przedłużonego paznokcia - ocenia prawidłową krzywą C z
punktem jej największego naprężenia, b. Wskazuje punkt stresu, c. Wykonuje czynności
ﬁnalizowania procesu nakładania poprzez zastosowanie środków nawilżających na całe
dłonie.

Komentarze do zestawów efektów uczenia się
Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwaliﬁkacji
Wnioskodawca*
NESPERTA Sp. z o.o.
Minister właściwy*
Ministerstwo Rozwoju
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Bezterminowo.
Termin dokonywania przeglądów kwaliﬁkacji

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji*
Certyﬁkat
Uprawnienia związane z posiadaniem kwaliﬁkacji*
Kod dziedziny kształcenia*
8 - Usługi
Kod PKD*
96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
Brak wyników.

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Ministerstwo Rozwoju
Siedziba i adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: ewa.kowalczuk@mr.gov.pl

