
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

 

FRYZJER – to nie tylko zawód, to również kreator fryzur. Fryzjerstwo to dziedzina z 

przyszłością zarówno w kontekście pracy zawodowej, jak również w odniesieniu do 

codziennych potrzeb związanych z dbaniem o higienę i wygląd. Zawód fryzjera należy do 

branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie i wdrażanie nowych 

technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy sprawiają, że 

umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za postępującym rozwojem w tej dziedzinie. 

Nieodzownym elementem zawodu jest stosowanie umiejętności oraz kompetencji 

personalnych i społecznych w profesjonalny sposób 

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje): 

Pierwszy poziom Fryzjer  

– FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich 

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu kształcenia (trzy semestry) w zawodzie 

fryzjer: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podstawy fryzjerstwa 

 Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 

 Trwałe odkształcanie włosów 

 Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego 

 Zmiana koloru włosów 

 język angielski zawodowy 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy - pracownia 

 Nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur - pracownia 

 Trwałe odkształcanie włosów - pracownia 

 Strzyżenie damskie i męskie włosów oraz formowanie zarostu męskiego 

 Zmiana koloru włosów 

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.01 odbywa się pod koniec III semestru. 

Absolwent kursu w zawodzie fryzjer nabędzie następujące umiejętności: 

 prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej; 

 doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury; 

 wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy; 

 wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów; 

 wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego; 

 wykonywania zmiany koloru włosów; 

 wykonywania stylizacji fryzur. 

Drugi poziom Technik usług fryzjerskich  



FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur 

Przedmioty realizowane w rocznym cyklu kształcenia (dwa semestry) w zawodzie fotograf: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Projektowanie i dokumentowanie fryzur 

 Wykonywanie fryzur na podstawie projektów 

 język obcy zawodowy 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 Wykonywanie fryzur na podstawie projektów 

Słuchacze realizują praktykę zawodową w celu pogłębienia zdobytej wiedzy oraz 

umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy. 

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.03 odbywa się pod koniec semestru II. 

Absolwent kursu w zawodzie technik usług fryzjerskich nabędzie następujące 

umiejętności: 

 projektowania fryzur, 

 dokumentowania fryzur, 

 wykonywania fryzur na podstawie projektów. 

Możliwości zatrudnienia: 

Po ukończeniu szkoły zyskujesz możliwość zatrudnienia: 

 w profesjonalnych salonach fryzjerskich, 

 w agencjach mody i agencjach reklamowych, 

 jako wizażysta w teatrach, w telewizji i na planach filmowych. 

Możesz również rozwijać karierę zawodową prowadząc własny salon fryzjerski. 

 


