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PROGRAM STUDIÓW 

KIERUNEK KOSMETOLOGIA – STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W BYDGOSZCZY 
Program studiów dla kierunku Kosmetologia, studia I stopnia, profil praktyczny, studia 

stacjonarne i niestacjonarne został opracowany w oparciu o: 

• Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów,  

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Część A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

Koncepcja kształcenia  

Kierunek kosmetologia – studia I stopnia działa w strukturze WSNOZ od roku akademickiego 

2006/2007 na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.09.2006 r. Kierunek 

uzyskał pozytywną ocenę programową dokonaną przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2015 r. 

Studia I stopnia trwają sześć semestrów i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej 

o profilu praktycznym. Studenci w takcie trwania studiów muszą uzyskać co najmniej 180 pkt. ECTS, 

które odpowiadają 4500 godzin nauki. Studenci studiów stacjonarnych, co najmniej połowę punktów 

ECTS (119 pkt.) uzyskują w ramach uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Z uwagi 

na profil praktyczny połowa punktów ECTS przypisana jest zajęciom praktycznym, które kształtują 

umiejętności przyszłych kosmetologów. Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

prowadzone są odrębnie, a Studenci obligatoryjnie realizują 960 godzin praktyk zawodowych (przez 

co najmniej 6 miesięcy). Nauczyciele zatrudnieni w WS 

OZ w Bydgoszczy, jako podstawowym miejscu pracy realizują, co najmniej 50% godzin na 

kierunku kosmetologia. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata po 

złożeniu egzaminu dyplomowego. Studia na kierunku kosmetologia I stopień, profil praktyczny 

realizowane są z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu 
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz z Ustawą 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Proces dydaktyczny składa się z: 

• wykładów, konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń - w bezpośrednim kontrakcie 

z nauczycielem, 

• praktyk zawodowych, 

• i zajęć realizowanych w ramach samokształcenia.  

Program studiów służy zdobywaniu wiedzy teoretyczno-praktycznej z naciskiem na kształcenie 

praktyczne w zakresie kosmetologii. Studia I stopnia przygotowują między innymi do wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, leczniczych i zapobiegających procesowi starzenia. Nabyta 

wiedza w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, nauk medycznych i o zdrowiu oraz w wiedza z 

zakresu działań organizacyjnych i menadżerskich przygotowuje absolwenta do wymagającego rynku 

pracy.  

Przy tworzeniu programu studiów wykorzystano najlepsze wzorce krajowe i zagraniczne 

zapewniające zdobycie kwalifikacji kosmetologicznych, jak również umiejętności praktycznych.  

Kształcenie na kierunku kosmetologia wpisuje się w misję Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu 

w Bydgoszczy, której celem jest oferowanie społeczeństwu najwyższej jakości kształcenia o profilu 

praktycznym w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak, by absolwenci studiów 

licencjackich, magisterskich, jednolitych magisterskich i podyplomowych stanowili rzeczywistą 

konkurencję nie tylko na lokalnym, ale i międzynarodowym rynku pracy.  

Strategia uczelni zakłada m. in. realizację celów kształcenia praktycznego poprzez 

pozyskiwanie środków z UE, zapewnienie najlepszej jakości kształcenia poprzez pozyskiwanie do 

współpracy nauczycieli praktyków z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem naukowym, a także 

poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb rynku pracy dla optymalnego ukształtowania oferty 

edukacyjnej i rozszerzanie jej głównie o kierunki o profilu praktycznym związane z dziedziną nauk 

medycznych oraz nauk o zdrowiu. W ww. strategii znajduje się również budowanie więzi z 

absolwentami, służącej doskonaleniu oferty edukacyjnej i wizerunku Uczelni oraz stworzenie ram 

instytucjonalnych dla utrwalenia łączności z absolwentami. 
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Ogólne cele kształcenia  

Absolwent studiów na kierunku kosmetologia: 

• w zakresie wiedzy zna: 

- prawidłowy rozwój, budowę i funkcję komórek, tkanek, narządów i układów organizmu 

ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem skóry,  

- procesy metaboliczne, regulacji hormonalnej oraz starzenia się organizmu, a zwłaszcza 

skóry,  

- zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem wszystkich dostępnych 

preparatów kosmetycznych, 

- wpływ składników odżywczych, leków i używek na organizm ze szczególnym 

uwzględnieniem ich oddziaływania na skórę, 

- etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu kosmetologa, 

• w zakresie umiejętności potrafi: 

- rozpoznać schorzenia, które stanowią przeciwwskazania do wykonania zabiegu 

kosmetycznego oraz kwalifikują się do konsultacji z  lekarzem,  

- zaplanować i wykonać zabiegi kosmetyczne wykorzystując sprzęt i aparaturę używaną 

w pracy kosmetologa, 

- współpracować z lekarzem dermatologiem, medycyny estetycznej, alergologiem oraz 

chirurgiem plastycznym,  

- opisać działanie i podstawy budowy wybranych urządzeń wyposażenia gabinetu 

kosmetycznego, 

- przygotować gabinet kosmetyczny do pracy,  

- korzystać z wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami 

prawa. 

• w zakresie kompetencji społecznych: 

- rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy oraz stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, 

- potrafi pracować w zespole, 

- potrafi odpowiednio ustanawiać priorytety służące realizacji określonych zadań, 

- demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną, 

- posiada świadomość własnych ograniczeń. 
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Sylwetka absolwenta  

Absolwent WSNOZ po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje 

tytuł licencjata i posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.  

Absolwent potrafi: 

• właściwie zaplanować i wykonać zabiegi pielęgnacyjne, upiększające oraz wspomagające 

leczenie z uwzględnienie wskazań i przeciwwskazań do stosowania danego zabiegu,  

• ocenić skład kosmetyków i wskazać ich zastosowanie,  

• współpracować z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, alergologiem i lekarzem 

medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,  

• wykonywać swój zawód z należytą starannością uwzględniając zasady etyki zawodowej,  

• posługiwać się językiem obcym zawodowym na poziomie B2,  

• zorganizować i prowadzić gabinet kosmetyczny, a także nawiązać współpracę z firmami 

kosmetycznymi.   

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do systematycznego 

doskonalenia zawodowego. 

Możliwość zatrudnienia 

• gabinety kosmetyczne, 

• salony spa i odnowy biologicznej,  

• firmy farmaceutyczne i kosmetyczne, 

•  ośrodki badawcze w zakresie promocji zdrowia i kosmetologii, 

• instytuty medycyny estetycznej i dermatologii,  

• własna działalność gospodarcza, 

• laboratoria chemiczne i kosmetyczne, 

• instytucje państwowe statutowo zajmujące się bezpieczeństwem kosmetyków, 

• portale i czasopisma zajmujące się rynkiem kosmetycznym. 
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Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne i niestacjonarne. O przyjęcia na studia 

mogą starać się osoby legitymujące się świadectwem maturalnym lub świadectwem 

dojrzałości. Kandydat na studia składa następujące dokumenty:  

• świadectwo maturalne lub świadectwo dojrzałości, 

• podanie o przyjęcie na studia, 

• 4 zdjęcia. 

2. Przy składaniu dokumentów obowiązuje opłata wpisowa zgodnie z zarządzeniem Kanclerza.  

3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku przekroczenia liczby 

przewidzianych miejsc na pierwszym semestrze stosuje się zapisy pkt 7.  

4. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.  

5. Decyzję o przyjęciu na studia Kandydat otrzymuje za pośrednictwem poczty.  

6. Wysokość opłat za studia regulowana jest zarządzeniem Kanclerza.  

7. Zasady rekrutacji kandydatów kierunku Kosmetologia I stopnia: 

 
Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie 

rozszerzonym 

 bądź podstawowym na świadectwie 

dojrzałości 

1. NOWA POLSKA MATURA zdawana w latach 
2005-2020 

2. MATURA INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE (IB), HL 

3. MATURA EUROPEAN BACCALAUREATE (EB) 
4. MATURA ZAGRANICZNA 

1. BIOLOGIA oraz jeden przedmiot do wyboru 
spośród: 
 - chemia, 
 - fizyka, 
 - matematyka. 

 
Rodzaj matury Wymagane przedmioty na poziomie 

rozszerzonym 

 bądź podstawowym na zaświadczeniu z 

OKE 

- STARA MATURA zdawana przed rokiem 2005 
 (wynik matury wyrażony w skali 1-6 bądź 2-5) 

1. - BIOLOGIA oraz jeden przedmiot do wyboru 
spośród: 
 - chemia, 
 - fizyka, 
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 - matematyka. 

Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0. 
Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. 
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, który 
będzie przeliczany jak wynik z egzaminu maturalnego zdawany na poziomie rozszerzonym, czyli x 1,0. 
 
Część B. INFORMACJE PODSTAWOWE O KIERUNKU 

Forma studiów, poziom kształcenia i 

profil 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia, profil 

praktyczny 

 
Liczba semestrów 

 

Nauka odbywa się przez 6 semestrów 

 
Liczba punktów ECTS  

 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 

wynosi 180 

 
Tytuł zawodowy 

 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Uczelni po 

ukończeniu studiów I stopnia – licencjat  

 
Efekty uczenia się i treści 

programowe 

 

Efekty uczenia się i treści programowe określone są w 

sylabusach przedmiotów 

 
Łączna liczba godzin zajęć 

 

Łączna liczba godzin wynosi 4500 

 
Łączna liczba punktów ECTS w 

ramach zajęć w bezpośrednim 

kontakcie z Nauczycielem 

119 pkt. ECTS 

 

Łączna liczba punktów ECTS 

obejmująca zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne  

91 pkt. ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS 

umożliwiająca studentowi wybór 

zajęć  

58 pkt. ECTS 
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Liczba punktów ECTS w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych 

 

5 pkt. ECTS 

 

Liczba godzin praktyk zawodowych  

 

960 godzin 

 

Liczba punktów ECTS w ramach 

praktyk zawodowych  

 

38 pkt. ECTS  

 

Zajęcia z wychowania fizycznego  

 

Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w 

wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin 

 

Efekty uczenia się w zakresie języka 

obcego 

Określone w programie studiów efekty uczenia się 

uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka 

obcego na poziomie B2 

Przyporządkowanie do dziedzin i 

dyscyplin 

• nauki medyczne - 20% 

• nauki o zdrowiu - 80% 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów 

o profilu praktycznym, są prowadzone: 

• w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, 

• w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 

Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.  

Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:  

• bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć, 

• egzaminy, 

• praktyki zawodowe, 

• ocenę prac dyplomowych, 

• egzamin dyplomowy, 

• ankietę oceny zajęć. 

Weryfikacja obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.  
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Sposób weryfikacji efektów uczenia się określone są w: 

• sylabusach, 

• regulaminie praktyk,  

• zasadach przygotowania prac dyplomowych na studiach I stopnia WSNoZ w Bydgoszczy, 

• uczelnianym systemie zapewniania jakości kształcenia (USZJK).  

Formy odbywania praktyk zawodowych  

Zasady i formy odbywania praktyk zawodowych określone są w zarządzeniu Rektora Wyższej 

Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i form odbywana 

praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia.   

Do celów praktyk zawodowych zalicza się w szczególności: 

1. przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa,  

2. zaznajomienie się z różnymi, zakładami pracy" (przedsiębiorstwami, firmami, instytucjami, 

itp.) oraz poznanie różnych stanowisk pracy, 

3. zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków 

zawodowych - wdrażanie do kreatywności zawodowej, 

4. poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz 

rozwiązywanie realnych problemów i konfliktów zawodowych, 

5. kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy, odpowiadającej współczesnym 

tendencjom w gospodarce, administracji, nauce i kulturze, 

6. praktyczna weryfikacja wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych zdobytych w 

Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, 

7. wzmacnianie motywacji do pracy zawodowej poprzez doskonalenie kompetencji 

zawodowych i osobistych. 

Praktyki mają charakter obligatoryjny i odbywają się zgodnie z planem studiów. Studenci odbywają 

praktyki zawodowe po 2 i 4 semestrze w łącznym wymiarze 960 h przez co najmniej 6 miesięcy, za co 

uzyskują 38 pkt ECTS. Praktyki realizowane są w placówkach kosmetycznych, których charakter i 

zakres prowadzonych usług odpowiada profilowi studiów i jest zgodny z programem praktyk. 

Opiekunem praktyk zawodowych jest osoba spełniająca „Kryteria dot. opiekuna praktyk 

zawodowych”. Opiekun praktyk z ramienia uczelni odpowiada za realizację, nadzór i zaliczenie 
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praktyk zawodowych, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów przez Studenta zgodnie z 

Regulaminem studiów oraz Regulaminem praktyk zawodowych.  

Część C. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O KIERUNKU 

1. Efekty uczenia się  

Symbol Efekty uczenia się 

 

Odniesienie 
efektów 
uczenia się do 
charakterystyk 
drugiego 
stopnia do 
PRK, poziom 6 

WIEDZA 

K_W01 Posiada podstawowy zakres wiadomości z  zakresu morfologii, anatomii 

i fizjologii poszczególnych komórek, układów, narządów i systemów, ze 

szczególnym uwzględnieniem skóry 

P6S_WG 

K_W02 Posiada wiedzę i słownictwo niezbędne do zrozumienia podstawowych 

procesów biologicznych, biofizycznych oraz biochemicznych zachodzących 

w organizmie człowieka 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W03 Posiada ogólną wiedzę na temat etiopatogenezy, diagnostyki i metod 

leczenia wybranych chorób, zwłaszcza dotyczących lub mających wpływ 

na wygląd skóry i jej przydatków. 

P6S_WG 

K_W04 Zna zasady dziedziczenia i mechanizmy powstawania zaburzeń 

genetycznych 

P6S_WG 

K_W05 Zna mechanizmy działania oraz skutki uboczne zabiegów i preparatów 

(kosmetyków i leków dermatologicznych) stosowanych w gabinetach 

kosmetycznych, niewłaściwej diety, higieny, trybu życia oraz ich wpływu 

na skórę i jej przydatki 

P6S_WG 

K_W06 Zna charakterystykę poszczególnych typów cery z uwzględnieniem 

wymagań pielęgnacyjnych w zależności od wieku, płci i zdrowia 

pacjenta/klienta 

P6S_WG 
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K_W07 Zna zasady promocji zdrowia, aktywności ruchowej, dietetyki i zdrowego 

trybu życia 

P6S_WK 

 

K_W08 Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywania 

działalności zawodowej kosmetologa 

P6S_WK 

 

K_W09 Jest świadomy miejsca kosmetologii w ramach systemu ochrony zdrowia 

na poziomie krajowym 

P6S_WK 

 

K_W10 Ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu i nauk 

przyrodniczych w zakresie niezbędnym w zawodzie kosmetologa 

P6S_WK 

 

K_W11 Zna i rozumie podstawowe terminy i instytucje prawa, umowy z zakresu 

prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawowe regulacje związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, zasady ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa, podstawowe elementy prawa autorskiego, podstawowe 

elementy prawa własności przemysłowej, w tym elementy ochrony 

wynalazków i znaków towarowych 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W12 Zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia i choroby we 

wszystkich okresach życia, rozumie znaczenie i sposób powstawania 

odporności 

P6S_WK 

 

K_W13 Zna aktualnie obowiązujące wytyczne dotyczące udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz BHP 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W14 Zna zasady ogólne regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa 

produktów kosmetycznych, wprowadzania produktów leczniczych 

i kosmetycznych na rynek RP i UE 

P6S_WK 

 

K_W15 Zna zasady współpracy pomiędzy kosmetologiem a specjalistą z dziedziny 

medycyny estetycznej, alergologiem i dermatologiem 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W16 Zna obowiązujące przepisy i regulacje prawne w aspekcie 

odpowiedzialności zawodowej 

P6S_WK 
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K_W17 Zna zasady septyki i antyseptyki, ze szczególnym uwzględnieniem metod 

dezynfekcji i sterylizacji 

P6S_WG 

K_W18 Zna zabiegi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji, upiększania i korekcji 

w zależność od wskazań i przeciwwskazań  

P6S_WG 

 

K_W19 Posiada widzę z zakresu analizy kolorystycznej i typów urody  P6S_WG 

K_W20 Zna charakterystykę wybranych zagadnień z zakresu fizjoterapii oraz 

techniki fizjoterapeutyczne w zakresie właściwym dla kosmetologa  

P6S_WG 

K_W21 Posiada wiedzę w zakresie języka obcego na poziomie B2 P6S_WG 

K_W22 Zna wybrane zagadnienia z zakresu socjologii, społecznego aspektu 

zdrowia i choroby, socjologicznych aspektów różnych etapów życia 

ludzkiego, zasad komunikowania społecznego  

P6S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi współpracować ze specjalistą z dziedziny medycyny estetycznej, 

alergologiem i dermatologiem 

P6S_UO 

K_U02 Opanował umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane 

z zabiegami wykonywanymi w zawodzie kosmetologa 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi dobrać i posługiwać się podstawowym sprzętem podręcznym 

i aparaturą używaną w pracy kosmetologa, opisać działanie i podstawy 

budowy wybranych urządzeń wyposażenia gabinetu kosmetycznego 

P6S_UW 

K_U04 Potrafi przeprowadzić wywiad i diagnozę skóry P6S_UW 

K_U05 Potrafi dobrać i zastosować preparaty kosmetyczne z zawartością 

substancji czynnych do właściwości skóry twarzy i ciała oraz przydatków z 

uwzględnieniem wieku, płci i stanu zdrowia skóry 

P6S_UW 

K_U06 Potrafi w przejrzysty sposób komunikować się z klientem/pacjentem, 

jasno i czytelnie opisać jego problem, wyjaśnić i uzasadnić zastosowane 

zabiegi pielęgnacyjne, dać wskazówki co do dalszego postępowania 

domowego 

P6S_UK 
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K_U07 Potrafi przeprowadzić dezynfekcję sprzętu i stanowiska pracy P6S_UW 

K_U08 Potrafi odpowiednio przechowywać sprzęt i produkty kosmetyczne, 

ograniczając możliwość ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia 

mikroorganizmami lub substancjami toksycznymi 

P6S_UW 

K_U09 Potrafi wykonać podstawowe kosmetyki w warunkach gabinetu na bazie 

substancji chemicznych i/lub produktów naturalnych 

P6S_UW 

K_U10 Potrafi prowadzić dokumentację klientów oraz korzystać z technik 

informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych 

P6S_UW 

K_U11 Potrafi udzielić podstawowej porady dietetycznej, wskazać błędy 

żywieniowe wpływające na kondycję skóry i jej przydatków 

P6S_UW 

K_U12 Potrafi udzielić porady dotyczącej suplementów diety poprawiających 

kondycję skóry i jej przydatków 

P6S_UW 

K_U13 Potrafi opisać właściwości gotowych kosmetyków i leków 

dermatologicznych na podstawie ich składu podanego przez producenta, 

oraz dobrać na tej podstawie kosmetyk w zależności od potrzeb klienta 

P6S_UW 

K_U14 Potrafi posługiwać się nomenklaturą INCI P6S_UW 

K_U15 Opanował podstawowe techniki masażu relaksacyjnego i klasycznego P6S_UW 

K_U16 Potrafi rozróżnić podstawowe i wtórne wykwity skórne, rozpoznać zmiany 

skórne chorobowe i zastosować odpowiednie metody pielęgnacji skóry w 

stanach jej fizjologii i patologii 

P6S_UW 

K_U17 Potrafi zidentyfikować wybrane pasożyty człowieka z którymi może mieć 

styczność podczas pracy w gabinecie kosmetycznym 

P6S_UW 

K_U18 

 

Potrafi wykonać specjalistyczny zabieg kosmetyczny dostosowany do 

problematyki danej cery 

P6S_UW 

K_U19 Potrafi wykonać zabieg pielęgnacyjny i pielęgnacyjno – leczniczy na stopy i 

dłonie 

P6S_UW 
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K_U20 Potrafi dokonać analizy kolorystycznej i udzielić podstawowych 

wskazówek, przeprowadzić analizę strukturalną twarzy, a następnie 

wykonać odpowiedni makijaż dzienny, ślubny i wieczorowy oraz makijaż 

kamuflujący defekty urody, z uwzględnieniem reguł diagnozy skóry 

P6S_UW 

K_U21 Stosuje zasady i normy etyczne w podejmowanej działalności, dostrzega i 

analizuje dylematy etyczne 

P6S_UK 

K_U22 Rozumie wzajemne relacje pomiędzy różnymi stanami zdrowia i choroby, 

przewlekłymi chorobami, wiekiem itp. a stanem skóry i jej przydatków i 

wdrożyć zabiegi odpowiednie do owego stanu 

P6S_UW 

K_U23 Uzasadnia zmienność upodobań estetycznych w różnych epokach, określa 

urodę człowieka współczesnego; prawidłowo interpretuje zjawiska 

społeczne związane ze zmianami upodobań estetycznych 

P6S_UW 

K_U24 Potrafi sporządzić umowę: o dzieło, zlecenie, o świadczenie usług, o pracę, 

wniosek o urlop, wypowiedzenie umowy o pracę; rozróżnić rejestr 

działalności gospodarczej od Krajowego Rejestru Sądowego, wypełniać 

wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, uzyskać aktualizację nr 

NIP, REGON, PKD 

P6S_UO 

K_U25 Potrafi określić zasady regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa 

produktów kosmetycznych, ich utylizacji oraz zna zasady prawne 

postępowania w przypadkach działań niepożądanych preparatów 

kosmetycznych 

P6S_UW 

K_U26 Potrafi zorganizować swoje miejsce pracy zgodnie z zasadami ergonomii i 

BHP 

P6S_UO 

K_U27 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk 

do realizacji zadań związanych z wykonywanym zawodem kosmetologa 

P6S_UW 

K_U28 Posiada umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych  i baz 

piśmiennictwa naukowego w pracy zawodowej oraz korzysta 

z piśmiennictwa zagranicznego w zakresie kosmetologii 

P6S_UW 
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K_U29 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, 

w języku polskim oraz języku obcym, dotyczących zagadnień 

szczegółowych, z zakresu kosmetologii i nauk o zdrowiu z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UW 

K_U30 Ma umiejętności językowe w zakresie kosmetologii i nauk o zdrowiu 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6S_UK 

K_U31 Potrafi udzielić pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

lub życia 

P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty 

jego pracy 

P6S_KO 

K_K02 Ma świadomość ograniczeń swoich kompetencji i w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia nie podejmuje działań zawodowych, kieruje pacjenta/klienta do 

lekarza specjalisty 

P6S_KK 

K_K03 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy P6S_KO 

K_K04 Jest świadomy konieczności ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych 

P6S_KR 

K_K 05 Zna i potrafi stosować uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia 

i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w kosmetologii 

P6S_KO 

K_K06 Ma świadomość roli kosmetologa w kształtowaniu samooceny 

i samopoczucia pacjenta/klienta, kierując się dobrem klienta 

P6S_KO 

K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i wykonuje zabiegi 

kosmetyczne 

P6S_KK 

P6S_KO 

K_K08 Potrafi nawiązać i utrzymać kontakt z klientem P6S_KO 

K_K09 Realizuje zadania zawodowe w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad P6S_KO 
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etyki i uregulowań prawnych związanych z zawodem 

K_K10 Potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonywaną pracą zawodową P6S_KO 

*Formy sprawdzania efektów uczenia się określone są w sylabusie przedmiotu  

Legenda: 

K_ - kierunkowe efekty kształcenia 

_W - kategoria wiedza 

_U - kategoria umiejętności  

_K - kategoria kompetencje społeczne  

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia  

P6S_ - charakterystyka efektów kształcenia dla poziomu 6 PRK, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego 

_WG - kategoria widza, zakres, głębia – w zakresie kompletności perspektywy poznawczej i zależności 

_ WK - kategoria widza, kontekst – uwarunkowania, skutki 

_UW - kategoria umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy, rozwiązywania problemów i 

wykonywania zadań 

_UK - kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się 

_UO - kategoria umiejętności w zakresie organizacji pracy  

_KK - kategoria kompetencji społecznych w zakresie ocen – krytyczne podejście 

_KO - kategoria kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzialności  

_KR - kategoria kompetencji społecznych w zakresie roli zawodowej  

 

 

 


