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Załącznik do Uchwały Senatu nr 114/2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
PROGRAM STUDIÓW 

 
Program obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020 
 

1. KIERUNEK STUDIÓW: KOSMETOLOGIA 
 

2. KOD ISCED: 1012- Pielęgnacja włosów i urody 
 

3. FORMA/FORMY STUDIÓW: STACJONARNA/NIESTACJONARNA 
 

4. LICZBA SEMESTRÓW: 4 
 

5. TUTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: MAGISTER 
 

6. PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY 
 

7. DZIEDZINA NAUKI/SZTUKI: NAUKI MEDYCZNE I NAUKI O ZDROWIU 
 

8. DYSCYPLINA NAUKOWA/ARTYSTYCZNA* (dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż 1 dyscypliny wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w 
ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa punktów ECTS oraz określa liczbę punktów ECTS dla każdej z przypisanych dyscyplin): NAUKI O 
ZDROWIU – 96 ECTS co stanowi 80%ECTS, NAUKI MEDYCZNE-  24 ECTS co stanowi 20%ECTS 

 
9. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 120 

1) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia:  70 ECTS  - studia stacjonarne, 53 ECTS (studia niestacjonarne)* 

2) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby 
punktów ECTS): 69 ECTS 

3) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS):  41 ECTS 
(przedmioty wsparcia w procesie uczenia się,  przedmioty w zakresie profilaktyki w kosmetologii/przedmioty w zakresie kosmetologii 
holistycznej, praktyki zawodowe) 
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4) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 ECTS - w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne:  
5 ECTS 
 

10. Łączna liczba godzin zajęć: 3086 godzin – studia stacjonarne, 3086 godzin-studia niestacjonarne ,w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 1811 godzin (studia stacjonarne) 1401 godzin (studia 
niestacjonarne). 
 

Łączna liczba  godzin  zajęć  na  studiach  stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-12 godzin  

(w tym wykłady-9 godzin, ćwiczenia-3 godziny) 
 

 
11. Koncepcja i cele kształcenia (w tym opis sylwetki absolwenta): 

 
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia jest dobrze przygotowany do pracy we współczesnym świecie biznesu związanego z szeroko rozumianą 

kosmetologią. W czasie studiów zdobywa umiejętności praktyczne o solidnej podbudowie teoretycznej w zakresie:  
- pełnienia funkcji edukatora zdrowotnego oraz promotora zdrowia  
- wykształcenia kompetencji w zakresie relacji interpersonalnych pozwalających na nawiązywanie właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami 
- profesjonalnej diagnostyki oraz pielęgnacji skóry i jej przydatków 
- udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie skóry zdrowej, jak i zmienionej chorobowo 
- planowania szerokiego wachlarza specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz właściwym doborem 
metod i preparatów kosmetycznych 
- wykonywania typowych zabiegów kosmetologicznych bazujących na kulturze europejskiej, ale także technikach pracy oraz produktach zawierających surowce 
kosmetyczne z różnych regionów świata 
- prawidłowego odczytywania składu kosmetyku oraz ustalenia jego zastosowania  
- wytwarzania produktów kosmetycznych, oceny skuteczności działania oraz wnioskowania ze składu produktu na temat jego właściwości i ewentualnych działań 
niepożądanych 
- metod badań surowców i preparatów kosmetycznych pod względem chemicznym i toksykologicznym w celu oceny ich skuteczności 
- współpracy z lekarzem medycyny estetycznej, chirurgiem plastycznym w zakresie podejmowania działań dotyczących opóźnienia procesów starzenia się skóry 
- twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała 
- organizowania i kierowania gabinetami kosmetologicznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, SPA itp.  
 W trakcie uzupełniających studiów II stopnia absolwent nie tylko poszerza kwalifikacje i umiejętności zawodowe zdobyte na studiach licencjackich, ale także 
pogłębia rozumienie  m.in. wykorzystania innowacyjnych technik stosowanych w kosmetologii estetycznej i leczniczej oraz doboru i mechanizmów działania 
substancji biologicznie aktywnych preparatów kosmetycznych.  
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Zasadniczym celem kształcenia w ramach kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji edukatora zdrowia i stylu życia sprzyjającego 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a także wykształcenie kompetencji przygotowujących do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenia 
badań naukowych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. 

 
12. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

 

KOS-Kosmetologia (przed podkreśleniem): nazwa kierunku  

2-studia drugiego stopnia 

P-profil praktyczny 

W- kategoria ”WIEDZA” 

U-kategoria ”UMIEJĘTNOŚCI” 

K-kategoria ”KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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KOS2P_W01 W pogłębionym stopniu zna i rozumie miejsce i znaczenie 

kosmetologii w systemie nauki, jej złożone relacje i zależności 

z innymi naukami. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

KOS2P_W02 W pogłębionym stopniu zna i rozumie  złożone teorie właściwe 

dla kosmetologii i kierunki ich rozwoju w wymiarze 

interdyscyplinarnym. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

KOS2P_W03 

 

W pogłębionym stopniu zna i rozumie złożone pojęcia z 

różnych dyscyplin naukowych w odniesieniu do działań z 

zakresu kosmetologii. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

 

KOS2P_W04 

 

Na poziomie zaawansowanym zna i rozumie teorie 

obowiązujące w metodologii badań naukowych. 

P7U_W P7S_WG 

KOS2P_W05 

 

W zaawansowanym stopniu zna i rozumie niezbędne złożone 

zależności między współczesnymi technologiami 

informatycznymi, statystyką a wymaganiami zawodowymi. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

KOS2P_W06 

 

Zna etyczne, organizacyjne i prawne uwarunkowania 

wykonywania zawodu kosmetologa oraz posiada wiedzę 

ekonomiczną konieczną do podejmowania i prowadzenia 

własnych inicjatyw gospodarczych w zakresie kosmetologii. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

 

KOS2P_W07 

 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk medycznych, 

rozumie różnorodne złożone procesy zachodzące w organizmie 

człowieka oraz metody ich oceny. 

P7U_W P7S_WG 

KOS2P_W08 

 

Zna i rozumie zasadność zaawansowanych interwencji 

kosmetycznych w umacnianiu i/lub przywracaniu zdrowia. 

P7U_W P7S_WG 

 

KOS2P_W9 

 

Zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania zdrowia 

jednostki i społeczeństwa polskiego oraz zasadność 

realizowanej polityki zdrowotnej. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

KOS2P_W10 

 

Zna złożone technologie, urządzenia, aparaturę, akcesoria, 

preparaty wykorzystywane w kosmetologii oraz zasadność ich 

wykorzystania. 

P7U_W P7S_WG 
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KOS2P_W11 

 

Posiada zaawansowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu 

kosmetologii i innych nauk konieczną do wykonywania 

zawodu. 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

KOS2P_U01 Samodzielnie i w zespole przygotowuje prace w oparciu o 

rożne formy prezentacji, oparte na zasadach etyki i dobrej 

praktyki naukowej w języku polskim i obcym z 

wykorzystaniem specjalistycznego piśmiennictwa i 

terminologii adekwatnej do kierunku. 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

 

 

 

KOS2P_U02 Swobodnie wykorzystuje zaawansowane technologie użyteczne 

w procesie kształcenia i pracy zawodowej dokonując 

systematycznie ich aktualizacji wynikającej z postępu 

naukowego. 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

 

KOS2P_U03 

 

Adekwatnie analizuje złożone i nietypowe problemy w zakresie 

funkcjonowania bio-psycho-społecznego człowieka w różnym 

wieku. 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

 

KOS2P_U04 

 

Stosownie uzasadnia swoje poglądy wykorzystując naukowe 

argumentowanie. 

  

KOS2P_U05 

 

Właściwie identyfikuje, planuje, wdraża i ocenia działania 

kosmetologiczne dla jednostki i grupy wykorzystując 

umiejętność efektywnego komunikowania się z odbiorcami 

usług. 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

 

 

KOS2P_U06 

 

Wykorzystuje nowoczesne technologie w zawodzie 

kosmetologa odpowiednio uzasadniając własne działanie. 

P7U_U P7S_UW 

KOS2P_U07 

 

Potrafi samodzielnie podejmować różne formy aktywności 

fizycznej w zależności od warunków środowiskowych. 

P7U_U P7S_UW 

 

KOS2P_U08 

 

Samodzielnie rozpoznaje stany zagrożenia życia, właściwie 

udziela pomocy i zapobiega pogorszeniu zdrowia wykazując 

umiejętności kierownicze podczas wykonywania zadań 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 
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zawodowych.  

KOS2P_U09 Promuje zdrowy styl życia oraz potrafi zadbać o zdrowie 

własne i innych. 

P7U_U P7S_UW 

 

KOS2P_U10 Wykazuje aktywność społeczną. P7U_U P7S_UW 

KOS2P_U11 Prawidłowo prowadzi dokumentację konieczną w zawodzie 

kosmetologa oraz wynikającą z prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

P7U_U P6S_UW 

P7S_UU 

 

KOS2P_U12 Potrafi komunikować się z otoczeniem w języku obcym na 

poziomie biegłości B2+ z uwzględnieniem tematyki 

zawodowej. 

P7U_W P7S_UK 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

KOS2P_K01 W trakcie pracy przestrzega obowiązujących zasad, w tym 

bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy w odniesieniu do 

siebie samego, członków grupy i odbiorców usług. 

P7U_K P7S_KK 

 

KOS2P_K02 Realizując zadania zawodowe jest świadomy własnych 

ograniczeń. 

P7U_K P6S_KK 

P6S_KO 

KOS2P_K03 Wykorzystuje osiągnięcia naukowe podczas zdobywania 

wiedzy oraz wykonywania czynności zawodowych.  

P7U_K P6S_KK 

P6S_KO 

KOS2P_K04 Konsultuje i rozwiązuje problemy z innymi  

doświadczonymi specjalistami. 

P7U_K P6S_KK 

P6S_KO 

KOS2P_K05 Przestrzega zasad etyki zawodowej oraz egzekwuje podobne 

zachowania w grupie. 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

KOS2P_K06 Wykazuje odpowiedzialność podczas realizacji różnych ról 

zawodowych. 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

KOS2P_K07 Pracuje w zespole z innymi specjalistami. P7U_K P7S_KK 
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 P7S_KO 

P7S_KR 

KOS2P_K08 

 

Samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie 

współczesnej kosmetologii z wykorzystaniem wiarygodnych i 

efektywnych metod i źródeł w tym również obcojęzycznych 

wykorzystywanych do realizacji zadań na rzecz interesu 

społecznego. 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

KOS2P_K09 Własną postawą inspiruje inne osoby do naśladowania. P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

 

 

 

 

 
 
 

13. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI  DO NICH PUNKTAMI  ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI: 

Przedmioty 

Minimalna 

liczba 

punktów 

ECTS 

Treści programowe 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się na kierunku 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:  

  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Treści programowe: 

 Słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku studiów 

 Język funkcyjny: 

- dyskusje 

- interpretacje danych statystycznych, wykresów 

- prezentacje, np.: artykułów, wyników badań 

 Streszczenia publikacji , pracy dyplomowej, artykułów specjalistycznych lub 

inne prace pisemne właściwe dla studiowanego kierunku studiów 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOS2P_W11 

KOS2P_U12 

KOS2P_K03 
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 Elementytłumaczenia 

Treści gramatyczne: 

 Powtórzenie i ugruntowanie najważniejszych zagadnień gramatycznych 

(praktycznie i specjalistycznie uwarunkowanych). 

Funkcje językowe: 

Pozwalające studentom na porozumiewanie się w języku obcym, wyrażanie 

opinii, argumentowanie, wykonywanie streszczeń publikacji 

specjalistycznych właściwych dla studiowanego kierunku, dokonywanie 

prezentacji. 

2. Przedmioty z dziedziny nauk 

humanistycznych i społecznych: 

Razem 

5 
  

 

 

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej 

 

 

 

2 

Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych. Kontrowersje wokół pojęcia 

normy i patologii w psychologii klinicznej. Społeczno – kulturowe 

uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych. Zaburzenia i choroby 

psychiczne w różnych kręgach kulturowych. Spostrzeganie zaburzeń i chorób 

psychicznych w polskim społeczeństwie. Wpływ psychiki ma skórę,  

 

KOS2P_W02 

KOS2P_U01 

KOS2P_U03 

KOS2P_K03 

 

 

 

Socjologia 

 

 

2 

 

Kierunki współczesnej socjologii. Mikro i makrostruktury społeczne w znaczeniu 

dla jednostki i społeczeństwa. Współczesne problemy społeczne w grupie, 

rozwiązywanie problemów i napięć społecznych. Zagadnienia bezpieczeństwa 

jednostki i społeczeństwa. Rynek pracy, bezrobocie. Rodzina jako instytucja, 

pojęcie i funkcje rodziny, formy rodziny i małżeństwa. 

 

 

KOS2P_W06 

KOS2P_U03 

KOS2P_K06 

 

 

 

Pedagogika 

 

 

 

1 

Pedagogika w systemie nauk, podstawowe pojęcia pedagogiki. Wychowanie  

w ujęciu integralnym. Różnorodność systemów wychowania. Podstawowe 

środowiska wychowawcze. Rodzina, jako naturalne środowisko wychowawcze. 

Grupa społeczna. Proces opieki. Teoria potrzeb ludzkich. Edukacja dla 

zrównoważonego rozwoju. 

 

KOS2P_W11 

KOS2P_U12 

KOS2P_K03 

3. Przedmiot do wyboru w zakresie wsparcia w  Zagadnienia z zakresu poniższych obszarów/przedmiotów:  
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procesie uczenia się  

 

 

1 

Coaching 

Trening z zakresu rozwoju, zwiększania efektywności i osiągania zamierzonych 

celów.  

 

 

KOS2P_W02 

KOS2P_U03 

KOS2P_K03 

 

 

 

Autoprezentacja 

Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Kontrolowanie wypowiedzi  

i zachowań dla osiągania zamierzonego celu. 

PRZEDMIOTY 

PODSTAWOWE /KIERUNKOWE: 

   

1. 

Chemia surowców kosmetycznych 

 

 

6 

Chemia surowców stosowanych w kosmetykach pielęgnacyjnych i kolorowych. 

Znaczenie związków chemicznych w aspekcie aktywności biologicznej. 

Nomenklatura surowców kosmetycznych w świetle najnowszych uregulowań 

prawnych. Funkcje i przeznaczenie surowców kosmetycznych. 

KOS2P_W11 

KOS2P_U04 

KOS2P_U05 

KOS2P_K02 

KOS2P_K04 

2. 

Endokrynologia 

 

4 

 

 

 

 

 

Procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka. Wydzielanie 

wewnętrzne, gruczoły, hormony i ich działanie. Zaburzenia funkcji gruczołów 

wydzielania wewnętrznego, choroby przewlekłe. Wpływ zmian hormonalnych na 

skórę. 

KOS2P_W07 

KOS2P_U03 

KOS2P_K02 

3. 

Toksykologia kosmetyków 

 

 

3 

Pojęcia z zakresu toksykologii. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji. 

Analiza i ocena bezpieczeństwa kosmetyku, ilościowy i jakościowy skład 

produktu, zanieczyszczenia. Profil toksykologiczny substancji. Działania 

niepożądane i ciężkie działania niepożądane.  

 

KOS2P_W01 

KOS2P_U08 

KOS2P_K04 

 

4. 

Fitokosmetyki 

 

 

4 

Substancje czynne fitokosmetyków. Sposoby przyrządzania surowców roślinnych 

w kosmetologii. Działanie wyciągów roślinnych oraz ich zastosowanie  

w preparatach i procedurach kosmetycznych. 

 

KOS2P_W03 

KOS2P_U05 

KOS2P_K08 

5. 

Onkologia skóry 

 

 

4 

Budowa skóry człowieka. Pojęcie nowotworu oraz genetyczne  uwarunkowania 

powstawania nowotworów. Starzenie się skóry a rozwój nowotworów. 

Nowotwory wywodzące się z  poszczególnych elementów skóry. 

 

KOS2P_W03 

KOS2P_U05 

KOS2P_U08 

KOS2P_K08 
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Ogólnoustrojowe nowotwory z manifestacją skórną. Wywiad dermatologiczno – 

kosmetyczny. Diagnoza i leczenie.   

 

 

 

6. 

Fizykoterapia 

 

3 

Zabiegi z zakresu fizykoterapii stosowane w kosmetologii. Wskazania, 

przeciwwskazania oraz metodyka zabiegów z zakresu fizykoterapii.  

KOS2P_W01 

KOS2P_W07 

KOS2P_U07 

KOS2P_U10 

KOS2P_K02 

KOS2P_K04 

7. 

Wybrane zagadnienia z psychiatrii 

 

 

 

1 

Zdrowie psychiczne. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. 

Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. Podstawy psychopatologii 

ogólnej. Wybrane zagadnienia zaburzeń zdrowia psychicznego. Uzależnienia. 

KOS2P_W03 

KOS2P_W07 

KOS2P_W08 

KOS2P_W10 

KOS2P_U03 

KOS2P_K04 

KOS2P_K09 

8. 

Wybrane zagadnienia z prawa 

 

1 

Pojęcia z zakresu prawa, system norm prawnych, gałęzie prawa, nauki prawne. 

Stosowanie prawa w praktyce. 

 

KOS2P_W06 

KOS2P_U11 

KOS2P_K05 

 

9.  

Dermokosmetyki 

 

 

 

2 

Kategorie i skład kosmetyków. Rodzaje składników aktywnych oraz przegląd 

dermokosmetyków zawierających omawiane składniki aktywne. Analiza składu 

dermokosmetyków. 

KOS2P_W11 

KOS2P_U01 

KOS2P_U05 

KOS2P_K07 

10. 

 

Dietetyka 

 

 

 

 

 

 

2 

Rola żywieniowa białek, węglowodanów, tłuszczy, witamin, składników 

mineralnych, skutki niedoboru i nadmiaru, zapotrzebowanie na składniki 

odżywcze. Składniki odżywcze szczególnie ważne dla prawidłowego wyglądu 

włosów, skóry i paznokci. Znaczenie wody. Przeciwutleniacze. Żywność nowej 

generacji. Charakterystyka diet alternatywnych. Zaburzenia odżywiania. 

Żywienie w wybranych chorobach. Normy żywienia i wyżywienia. Wpływ diety 

na procesy starzenia skóry. Rola żywienia w wybranych chorobach skóry. 

 

 

KOS2P_W08 

KOS2P_W11 

KOS2P_U08 

KOS2P_U09 

KOS2P_K04 

KOS2P_K07 

11. 

Biologia starzenia 

 

 

2 

Budowa skóry człowieka. Czynniki wpływające na proces starzenia skóry. 

Zapobieganie i leczenie procesów starzenia skóry. 

KOS2P_W01 

KOS2P_U05 

KOS2P_U08 

KOS2P_K02 
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12. 

Dydaktyka 

 

 

3 

Przedmiot i zadania dydaktyki. Podstawowe pojęcia i systemy dydaktyczne. 

Alternatywy w edukacji. Cele i treści kształcenia. Proces kształcenia, metody  

i zasady nauczania. Organizacja zajęć i formy organizacyjne pracy. Diagnoza  

i ocena w edukacji. Rewolucja w uczeniu. 

 

KOS2P_W02 

KOS2P_W11 

KOS2P_U01 

KOS2P_K02 

 

13. 

Epidemiologia 

 

2 

Podstawowe pojęcia i definicje w epidemiologii. Rola epidemiologii  

w kosmetologii. Typy badań i epidemiologicznych i ich procedury. 

Epidemiologia chorób niezakaźnych i zakaźnych. Klasyfikacja chorób w ICD. 

Planowanie, organizacja i realizacja badań epidemiologicznych. 

 

KOS2P_W07 

KOS2P_W09 

KOS2P_U09 

KOS2P_K06 

 

14. 

Statystyka 

 

 

4 

Wstępne pojęcia z  zakresu statystyki. Zastosowanie funkcji programu Exel do 

analizy danych. Tworzenie i obsługa przykładowych baz danych. Elementy 

rachunku prawdopodobieństwa. Opis statystyczny. Badanie niezależności cech. 

Wnioskowania statystyczne. Metody statystyczne.  

 

KOS2P_W05 

KOS2P_U11 

KOS2P_K04 

15. 

Kosmetologia pielęgnacyjna 

 

 

 

        4 

Czynniki zewnątrzpochodne  i wewnątrzpochodne oraz ich wpływ na skórę. 

Planowanie zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej z zastosowaniem 

odpowiednio dobranych preparatów kosmetycznych, wskazań, przeciwwskazań 

oraz  nowych rozwiązań w pielęgnacji w poszczególnych typach cer. 

 

KOS2P_W11 

KOS2P_U05 

KOS2P_K08 

16. 

Kosmetologia upiększająca 

 

 

3 

Aktualne zabiegi i preparaty nowej generacji na rynku kosmetologicznym oraz 

ich zastosowanie w kosmetologii upiększającej. Planowanie i wykonanie 

zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu, okolicy oczu  oraz ciała z 

uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. 

 

KOS2P_W10 

KOS2P_U05 

KOS2P_K08 

17. 

Kosmetologia lecznicza 

 

 

 

3 

Planowanie i wykonywanie zabiegów leczniczych twarzy, szyi i dekoltu oraz 

okolicy oczu z wykorzystaniem odpowiednich preparatów kosmetycznych oraz 

uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Oczyszczanie manualne skóry. 

Złuszczanie kwasami. Zabieg mikrodermabrazji. 

KOS2P_W06 

KOS2P_W09 

KOS2P_U04 

KOS2P_U05 

KOS2P_K01 

KOS2P_K08 

18. Kosmetologia estetyczna  Planowanie i wykonywanie zabiegów z zakresu  kosmetologii estetycznej twarzy, KOS2P_W06 
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3 

szyi i dekoltu oraz okolicy oczu, z wykorzystaniem odpowiednich preparatów 

oraz uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. 

KOS2P_W09 

KOS2P_U02 

KOS2P_U04 

KOS2P_U05 

KOS2P_K01 

KOS2P_K08 

 

19. 

Medycyna estetyczna 

 

 

1 

Zagadnienia z zakresu medycyny estetycznej. Budowa twarzoczaszki. 

Profilaktyka starzenia się skóry oraz działania rekonstrukcyjne mające na celu 

poprawę jej wyglądu.  

KOS2P_W07 

KOS2P_U09 

KOS2P_K04 

20. 

Chirurgia plastyczna 

 

 

2 

Chirurgia rekonstrukcyjna wad wrodzonych i nabytych, leczenie oparzeń, 

chirurgia ręki, replantacja pourazowa. Chirurgia estetyczna, korekta defektów 

ciała. 

KOS2P_W07 

KOS2P_U09 

KOS2P_K04 

21. 

Suplementy diety w kosmetologii 

 

 

2 

Znaczenie integralnej, czyli wewnętrznej i zewnętrznej, pielęgnacji skóry. 

Suplementy diety wspomagające pielęgnację skóry i jej przydatków. Aktualne 

przepisy dotyczące suplementów diety. 

KOS2P_W03 

KOS2P_U05 

KOS2P_K05 

22. 

Nanotechnologia w kosmetologii 

 

1 

Pojęcia z zakresu nanotechnologii, rozmiary nanometryczne. Zastosowanie 

nanotechnologii w przemyśle kosmetycznym i  medycynie.   

KOS2P_W03 

KOS2P_U06 

KOS2P_K08 

23. 

Podologia 

 

 

 

3 

Pedicure kosmetyczny i leczniczy z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. 

Planowanie zabiegów pielęgnacyjnych stóp z zastosowaniem odpowiednio 

dobranych preparatów, narzędzi podologicznych, specjalistycznej aparatury oraz  

nowych rozwiązań pielęgnacyjnych. 

 

KOS2P_W01 

KOS2P_U02 

KOS2P_K07 

 

24. 

Innowacyjne produkty kosmetyczne 

 

 

2 

Metody zapobiegania procesom starzenia się skóry oraz przywracanie stanu 

równowagi skóry z wykorzystaniem nowoczesnych produktów kosmetycznych. 

Rodzaje produktów kosmetycznych i ich właściwości. 

KOS2P_W11 

KOS2P_U05 

KOS2P_K03 

KOS2P_K08 

25. 

Fizyczne i chemiczne metody badania 

właściwości kosmetyków 

 

 

3 

Metodologia badań analitycznych kosmetyku, ocena czystości i jakości 

preparatów kosmetycznych. Charakterystyka kosmetyku pod względem jego 

właściwości fizyko-chemicznych. 

KOS2P_W10 

KOS2P_U01 

KOS2P_U06 

KOS2P_K03 
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26. 

 

Metodyka badań naukowych 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Struktura procesu badawczego, pojęcia z zakresu metodologii. 

Problemy etyczne i badawcze badań. Dobór próby do badań,  hipotezy badawcze 

Sposoby zbierania danych i zasady przygotowywania raportu z badań. 

KOS2P_W02 

KOS2P_W04 

KOS2P_U01 

KOS2P_K08 

PRZEDMIOTY DO WYBORU: 27   

 

 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE 

PROFILAKTYKI W KOSMETOLOGII 

27 Zagadnienia z zakresu poniższych obszarów/przedmiotów:  

    

1.Rośliny przeciwstarzeniowe 

2.Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 

3.Profilaktyka zakażeń 

4.Epidemiologia chorób cywilizacyjnych 

5.Związki biologicznie czynne w zwalczaniu rodników 

6.Trychologia 

7.Historia kosmetologii 

8. Seminarium 

KOS2P_W01 

KOS2P_W02 

KOS2P_W03 

KOS2P_W04 

KOS2P_U01 

KOS2P_U02 

KOS2P_U08 

KOS2P_U09 

KOS2P_K01 

KOS2P_K03 

KOS2P_K08 

 

 

 

 PRZEDMIOTY W ZAKRESIE 

KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ 

27 Zagadnienia z zakresu poniższych obszarów/przedmiotów:  

   1.Rośliny egzotyczne w kosmetologii 

2.Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w kosmetologii 

3.Choroby przenoszone drogą krwi 

4.Wybrane choroby XXI wieku 

5.Antyoksydanty w kosmetologii 

6.Pielęgnacja włosów 

7.Rozwój kosmetologii na przestrzeni wieków 

8. Seminarium 

 

KOS2P_W01 

KOS2P_W02 

KOS2P_W03 

KOS2P_W04 

KOS2P_U01 

KOS2P_U02 

KOS2P_U08 

KOS2P_U09 

KOS2P_K01 

KOS2P_K03 

KOS2P_K08 
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PRAKTYKI (wymiar, zasady i forma): 

 

390 godzin, z czego 15 godzin niekontaktowe 

 

13 

 

(1 ECTS- 

30 godzin) 

1. Programy i cele praktyk oraz czas ich trwania 

 
Czas trwania praktyk: 

Semestr II – 240 godzin dydaktycznych, 

Semestr III – 135 godzin dydaktycznych + 15 godzin niekontaktowych. 

 

Praktyka indywidualna z zakresu stosowania aparatury, kosmetologii 

pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz pielęgnacji dłoni i stóp realizowana 

w gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, ośrodkach SPA, 

sanatoriach itp.  

Celem kształcenia praktycznego na kierunku kosmetologia jest doskonalenie 

zdobytej przez studenta wiedzy oraz umiejętności praktycznych.  

W toku kształcenia student uzyskuje kompetencje zawodowe umożliwiające 

podejmowanie określonych zadań. 

 

 Formy kontroli i odbywanie praktyk 

Student realizuje praktyki zgodnie z programem pod nadzorem zakładowego 

opiekuna praktyk tj. osoby wyznaczonej przez zakład pracy lub instytucję, w 

której odbywa praktykę.  

Przebieg praktyki zawodowej nadzoruje powołany przez Uczelnię opiekun 

praktyk, który: 

- weryfikuje kartę praktyk zawodowych prowadzoną przez osobę odpowiedzialną 

pod względem merytorycznym za studentów  

w placówce, 

- zalicza studentom praktyki, na podstawie dokumentów złożonych w ściśle 

określonym terminie do opiekuna praktyk, tj. karty praktyk (pieczątka z nazwą i 

adresem placówki, terminarz zajęć wynikający ze szczegółowego harmonogramu 

i wymiaru godzin) oraz listę obecności i opinię o przebiegu praktyk zawodowych. 

KOS2P_W01 

KOS2P_W02 

KOS2P_W06 

KOS2P_W09 

KOS2P_W11 

KOS2P_U02 

KOS2P_U04 

KOS2P_U05 

KOS2P_U08 

KOS2P_U10 

KOS2P_K01 

KOS2P_K02 

KOS2P_K03 

KOS2P_K04 

KOS2P_K05 

KOS2P_K06 

KOS2P_K07 

KOS2P_K08 

KOS2P_K09 

 

 

Razem 120   
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Studenta obowiązuje szkolenie dotyczące BHP w wymiarze 4 godzin na I semestrze.  
 Studenta obowiązuje szkolenie biblioteczne w wymiarze 2 godzin na I semestrze. 

 
1. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO 

CYKLU KSZTAŁCENIA:  
 
 

Prowadzący określa szczegółowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji, a następnie umieszcza je w karcie przedmiotu.  Osiągniecie wszystkich efektów 

uczenia się określonych dla poszczególnych zajęć oznacza realizację założonej koncepcji kształcenia na prowadzonym kierunku i uzyskanie efektów 

kierunkowych (osiągnięcie sylwetki absolwenta). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

odbywa się poprzez: 

1) proces dyplomowania - poprzez prace dyplomowe Oceniane są przez promotora i recenzenta. 

2) praktyki studenckie - efekty uczenia się uzyskiwane przez praktyki studenckie są dopełnieniem koncepcji kształcenia. Weryfikacja efektów następuje 

zgodnie z regulaminem praktyk na poszczególnych kierunkach. 

3) wymianę międzynarodową studentów - uzyskiwanie informacji od studentów dotyczącej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej, 

4) osiągniecia kół naukowych - informacja zwrotna poprzez uzyskiwane recenzje zewnętrzne (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach, 

przyznane stypendium Rektora i Ministra), 

5) badanie losów absolwentów - poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnych z zakresu uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i ich 

przydatności na rynku pracy, 

6) badanie opinii pracodawców - opiniowanie przez pracodawców programów studiów, w tym zakładanych efektów uczenia się i metod ich 

weryfikowania, szczególnie dotyczących kształcenia praktycznego. 

 

Dodatkowo podstawą oceny realizacji efektów uczenia się są: 

1) Prace etapowe - realizowane przez studenta w trakcie studiów takie jak:  kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, case studies, 

Kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekt - według instrukcji przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. Wszystkie dodatkowe formy 

zaliczenia wymagają dodatkowych instrukcji. 

2) Egzaminy z przedmiotu. Pytania przygotowane do egzaminu nie powinny wychodzić poza treści zawarte w karcie przedmiotu realizowanych w 

ramach wykładu. Student ma prawo do uzasadnienia przez prowadzącego otrzymanej na egzaminie oceny. 

Forma egzaminu: ustna, pisemna, testowa lub praktyczna określana jest przez prowadzącego wykład i zawarta w karcie przedmiotu. 
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a) Egzamin ustny  powinien być przeprowadzany w obecności innych studentów lub pracowników.  

b) Egzamin pisemny może być organizowany w  formie testowej lub opisowej. Egzamin przeprowadza się w sali dydaktycznej, w której jest 

możliwe właściwe rozlokowanie studentów, zapewniające komfort pracy i jej samodzielność. Prowadzący egzamin ma prawo przerwać  lub 

unieważnić egzamin, gdy w sytuacji gdy praca studenta nie jest samodzielna (student korzysta z niedopuszczonych materiałów, urządzeń i z pomocy 

innych osób). 

3) Zaliczenie i zaliczenie z oceną. Prowadzący zajęcia określa kryteria oceny, podaje jej składowe i uzasadnia w sposób opisowy ocenę otrzymaną przez 

studenta na zaliczeniu.  
 
Formy i metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceny i jej składowe określa karta przedmiotu. 
 
Wszystkie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze odnotowuje się w kartach okresowych osiągnięć 
studenta. 


