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Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie podolog będzie przygotowany do 

wykonywania następujących zadań zawodowych:

• wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;

• organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;

• prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;

• prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.
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Zadaniem podologa jest wyeliminowanie schorzeń związanych ze stopami. 

W obszarze działań podologa znajduje się współpraca z klientem

z takimi schorzeniami jak np.: stopa cukrzycowa, a także mniej poważnych 

dolegliwości, jakimi są na przykład wrastający paznokieć czy grzybica 

stóp.



PODOLOG

Do podologa powinni zgłaszać się osoby cierpiący na takie schorzenia jak:

wrastające paznokcie, grzybica paznokci, halluksy, odciski i inne zmiany

w obrębie kończyny dolnej. Oprócz opracowania wyżej wymienionych schorzeń

podolog przeprowadzi wywiad z pacjentem dotyczący pielęgnacji stóp

i  pomoże wyeliminować błędy popełniane podczas dbania o stopy.

Podolog zajmuje się także wykonywaniem masażu stóp czy opatrunku na

stopach, doborem odpowiedniej ortezy, a nawet profesjonalnym obcinaniem

paznokci. Do podologa można udać się także w celu uzyskania profesjonalnej

porady dotyczącej pielęgnacji stóp i profilaktyki leczenia chorób z nim

związanych.
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Obecnie rynek podologiczny jest jednym z najbardziej dynamicznie

rozwijających się w Polsce i na świecie, dlatego kierunek podolog

wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Zachętą do kształcenia się

w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia własnej

działalności gospodarczej.
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W toku nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. :

• podstawy podologii

• dermatologia w podologii

• anatomia, fizjologia, patologia

• diagnostyka podologiczna

• biomechanika kończyny dolnej,       

postawy ciała i diagnostyka stóp

• ortopedia i traumatologia w podologii

• fizjoterapia w podologii

• podstawy przedsiębiorczości

• języka angielski zawodowy

• język migowy

• informatyka w zawodzie

• BHP

• pierwsza pomoc

• zdrowie i publiczne

• wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych   

w podologii

• wykonywanie zabiegów podologicznych na 

stopie zdrowej

• wykonywanie zabiegów podologicznych na 

stopie chorej

• praktyki zawodowe realizowane

u pracodawców
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Możliwości zatrudnienia:

• gabinety kosmetyczne i pedicure

• gabinety podologiczne

• kliniki i instytucje zdrowia i urody

• gabinety odnowy biologicznej spa i 

wellness, masażu

• sanatoria i uzdrowiska

• firmy kosmetyczne

• własna działalność gospodarcza

• centra fitness

• gabinety stopy cukrzycowej i trudno 

gojących się ran

• przychodnie specjalistyczne

• pracownie zaopatrzenia 

ortopedycznego  

• poradnie i gabinety rehabilitacyjne
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Nauka na kierunku trwa 4 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa

ukończenia szkoły policealnej.

Po zdaniu egzaminu zawodowego, który potwierdza kwalifikacje niezbędne

do pracy w zawodzie otrzymuje dyplom z tytułem podolog.

Kwalifikacja zawodu:

• FRK. 04 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
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Kształcenie odbywa się w trybie:

• stacjonarnym dla dorosłych, zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu

w godzinach popołudniowych

Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w bardzo dobrze

wyposażonych pracowniach przedmiotowych.






