
TECHNIK STYLISTA 311946 

 

Technik stylista to zawód łączący umiejętności z zakresu odzieżownictwa, fryzjerstwa i wizażu.  

Stylista to osoba kreująca indywidualny wizerunek poprzez zaprojektowanie i dobór stroju, dodatków, 

makijażu oraz fryzury. Realizuje on potrzebę klienta bycia atrakcyjnym i zadbanym. 

Stylista współpracuje z klientami którzy potrzebują porad w kwestii sylwetki, barw oraz 

całościowego wizerunku. Ponadto prowadzi też szkolenia dla firm z zakresu, czyli profesjonalnego 

wizerunku w biznesie (dress code’u). 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

 

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych  

MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Uczeń przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:  

a) projektowania wyrobów odzieżowych,  

b) konstruowania podstawowych wyrobów odzieżowych,  

c) modelowania podstawowych wyrobów odzieżowych,  

d) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych,  

e) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów 

odzieżowych,  

f) wykonywania wyrobów odzieżowych;  

2) w zakresie kwalifikacji MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku:  

a) stylizowania sylwetki – ubioru, fryzury, makijażu i akcesoriów, 

b) doboru tematycznego ubioru, fryzury i makijażu do kreowanego wizerunku, 

c) doboru ubioru i fryzury do kształtu sylwetki, 

d) prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji ubioru i kreacji wizerunku. 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA 

 

Kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 

1)  Teoretyczne przedmioty zawodowe: 

 Materiałoznawstwo odzieżowe 

 Podstawy projektowania wyrobów odzieżowych 

 Technologia wyrobów odzieżowych 

 Konstrukcja i modelowanie wyrobów odzieżowych 

2)  Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 Wykonywanie wyrobów odzieżowych 

3)  Praktyka zawodowa 

 

Kwalifikacja MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku 

1)  Teoretyczne przedmioty zawodowe: 

 Stylizowanie sylwetki – ubiór, fryzura, makijaż, akcesoria 

 Prowadzenie własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku 

 Marketing mody 

 Język obcy w branży odzieżowej 

2)  Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 Dobór tematyczny ubioru, fryzury i makijażu do kreowanego wizerunku 

 Dobór ubioru, fryzury i makijażu do budowy sylwetki i typu urody 

3)  Praktyka zawodowa  



CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

 Stylizacja i jej cele. 
 Charakterystyka praca stylisty. 
 Typy sylwetek. 
 Retusz sylwetki. 
 Wiedza o barwie. 
 Znaczenie koloru w stylizacji. 
 Analiza kolorystyczna. 
 Łączenie deseni. 
 Style w modzie. 
 Dobór poszczególnych elementów garderoby do typu sylwetki.  
 Retuszowanie sylwetki za pomocą odpowiedniej garderoby. 
 Kompletowanie zestawów ubraniowych. 
 Wypracowanie stylu. 
 Projektowanie ubioru na różne okazje. 
 Kompletowanie zestawów ubraniowych w zależności od wykonywanego zawodu. 
 Dobór kolorystyki garderoby. 
 Zaproponowanie kompletnej garderoby dla klientki z uwzględnieniem typu urody i 

wykonywanego zawodu. 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

 

Technik STYLISTA znajdzie zatrudnienie:  

  w zakładach przemysłowych jako stylista odzieży  

  jako projektant i krawiec  

  jako przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych  

  jako organizator pokazów  

  jako koordynator ślubny  

 w agencjach modelek, 

 w telewizji, prasie, teatrze, 

 w agencjach reklamowych, 

 w agencjach public relations, 

 w salonach kosmetycznych. 

 

Stylizacja to nie tylko strój, to również odpowiedni dobór fryzury i makijażu dla indywidualnego 

klienta lub konkretnej grupy klientów. 

 

 


