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Imię i nazwisko: 

Bilans posiadanych kompetencji i kwalifikacji poprzedzający udział w projekcie „Konkurencyjni na 

rynku pracy – zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku” 

Test diagnostyczny 

Uprzejmie prosimy o określenie poziomu niżej wymienionych kompetencji. 

 

I Kompetencje zawodowe (rozumiane jako zakres posiadanej wiedzy z głównych obszarów 

merytorycznych objętych projektem, są to kompetencje branżowe): 

 

1. Umiejętność obsługi wysoko wyspecjalizowanego sprzętu kosmetologicznego do wykonywania 

grup zabiegów: 

- redukcja tkanki tłuszczowej, cellulitu, ujędrnianie skóry; 

- epilacja, redukcja przebarwień, zamykanie naczynek, resurfacing skóry, redukcja blizn i 

rozstępów; 

- rewitalizacja skóry, wyrównanie kolorytu, wyrównanie struktury skóry, zmarszczki, bruzdy. 

 

Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

2. Obsługa klienta salonu kosmetycznego  

 

Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

3. Zarządzanie salonem kosmetycznym 

 

Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

II Kompetencje kluczowe: 

 

1. Porozumiewanie się w języku angielskim 

Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

 

2. Umiejętność komunikacji z klientem – rozpoznanie oczekiwań i stanów emocjonalnych klienta 
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              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

3. Umiejętność komunikacji z klientem „trudnym”  

              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

4. Kompetencje informatyczne (posługiwanie się podstawowymi funkcjami programu 

graficznego, aplikacji internetowych do tworzenia i zarządzania stronami www  

              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

5. Przedsiębiorczość – umiejętność zarządzania firmą, tworzenia biznesplanów, prowadzenia 

marketingu i sprzedaży usług, znajomość zasad rachunkowości  

              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

         III Kompetencje miękkie: 

1. Asertywna komunikacja 

              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

2. Rozwiązywanie konfliktów 

              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

3. Praca w zespole 

              Ocena poziomu kompetencji: 

□ początkujący 

□ średniozaawansowany 

□ zaawansowany 

 

Punktacja: 
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Poziom początkujący – 1 pkt 

Poziom średniozaawansowany – 5 pkt 

Poziom zaawansowany – 10 pkt 

 

Podsumowanie: 

 

I Kompetencje zawodowe:  …………………..pkt (maksymalnie 30 pkt) 

 

II Kompetencje kluczowe: ……………………..pkt (maksymalnie 50 pkt) 

 

III Kompetencje miękkie: …………………..pkt (maksymalnie 30 pkt) 

 

 

              Zadania w projekcie będą przydzielane uczestnikom projektu według braków  

             w  poszczególnych kompetencjach. 

 

 
 

 

 

 

 


