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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

 

Wskaźniki dotyczące programu studiów określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) 

 

Kierunek studiów: Kosmetologia 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (IIo) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu/nauki 

medyczne (100%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: PRK VII 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
4/120 

Łączna liczba godzin zajęć 1545 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

67 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym/wymiar praktyk zawodowych 
7/160 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, 

uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do 

prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności 

84 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 37 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
- 



II. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ z uwzględnieniem uniwersalnych 

charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 poz. 2153) oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia 

się określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów 

PRK1 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 
K2_W01 posiada wiedzę z podstaw toksykologii, w 

szczególności dotyczącą mechanizmów 

działania toksycznego, zatrucia lekami i 

preparatami kosmetycznymi 

P7U_W P7S_WG 

K2_W02 ma elementarną wiedzę o roli i zabiegach 

chirurgii plastycznej 

P7U_W P7S_WG 

K2_W03 zna zastosowanie i zabiegi z użyciem 

hydroksykwasów 

P7U_W P7S_WG 

K2_W04 zna zasady i rodzaje złuszczania naskórka z 

uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań 

P7U_W P7S_WG 

K2_W05 zna preparaty i materiały korygujące defekty 

skóry 

P7U_W P7S_WG 

K2_W06 zna skład chemiczny preparatów naturalnych i 

syntetycznych do aromaterapii 

P7U_W P7S_WG 

K2_W07 zna skład i działanie naturalnych surowców 

stosowanych w kosmetyce 

P7U_W P7S_WG 

K2_W08 zna podstawowe formy preparatów 

kosmetycznych, ich charakterystykę i trwałość 

formy fizycznej i rozumie proces 

przemysłowego wytwarzania form 

kosmetycznych 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 

K2_W09 zna zasady tworzenia receptury kosmetycznej 

oraz podstawy interakcji recepturowych 

P7U_W P7S_WG   

K2_W10 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu 

kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej z 

zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i 

aparatury 

P7U_W P7S_WG 

  

K2_W11 zna sposoby badania aktywności i 

bezpieczeństwa surowców kosmetycznych oraz 

ich wpływu na organizmy żywe 

P7U_W P7S_ WG 

  

K2_W12 posiada wiedzę pozwalającą na współpracę z 

lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji 

skóry zmienionej chorobowo 

P7U_W P7S_WG 

K2_W13 rozumie efekty biofizyczne zachodzące w 

tkankach i komórkach podczas zabiegów 

kosmetycznych 

P7U_W P7S_WG 

K2_W14 zna choroby dróg oddechowych i skóry o 

podłożu alergicznym i rozumie różnice 

pomiędzy nadwrażliwością i chorobą 

alergiczną 

P7U_W P7S_WG 

 

K2_W15 rozumie procesy starzenia się skóry i 

przyczyny powstawania nowotworów 

P7U_W P7S_WG 

K2_W16 posiada wiedzę umożliwiającą różnicowanie 

defektów kosmetycznych od chorób skóry oraz 

wiedzę umożliwiającą wykonanie 

dopuszczalnych i zalecanych zabiegów 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 



kosmetycznych w niektórych jednostkach 

chorobowych skóry 

K2_W17 posiada wiedzę z zakresu dermatologii i 

alergologii obejmującą rozpoznawanie 

podstawowych wykwitów skórnych 

charakterystycznych dla najczęstszych 

dermatoz oraz reakcji alergicznych na skórze 

wywoływanych przez kosmetyki 

P7U_W P7S_WG 

K2_W18 zna możliwe powikłania po zabiegach 

peelingów głębokich 

P7U_W P7S_WG 

K2_W19 ma wiedzę o przyczynach chorób narządu 

ruchu, układu krążenia i osteoporozy 

P7U_W P7S_WG 

K2_W20 rozumie wpływ czynników środowiskowych i 

stylu życia na powstawanie chorób 

alergicznych 

P7U_W P7S_WG 

K2_W21 zna efekty kosmetologiczne wpływu 

czynników środowiska i cywilizacji na 

człowieka 

P7U_W P7S_WG   

K2_W22 zna przyczyny i mechanizmy uzależnień P7U_W P7S_WG  

K2_W23 zna sposoby rewitalizacji skóry przy użyciu 

różnych metod i technik 

P7U_W P7S_WG  

P7S_WK 

K2_W24 zna zabiegi lecznicze i wspomagające leczenie 

skóry: atroficznej, z trądzikiem pospolitym, z 

trądzikiem różowatym, z atopowym 

zapaleniem skóry, łuszczycą 

P7U_W P7S_WG  

K2_W25 posiada wiedzę o chirurgicznych metodach 

usuwania defektów skóry 

P7U_W P7S_WG 

K2_W26 zna zabiegi regenerujące włosy P7U_W P7S_WG 

K2_W27 zna zasady i techniki masażu leczniczego P7U_W P7S_WG 

K2_W28 zna zabiegi lecznicze dłoni, stóp i paznokci P7U_W P7S_WG 

K2_W29 zna zasady zabiegów dających efekty liftingu 

skóry dojrzałej 

P7U_W P7S_WG 

K2_W30 zna możliwości użycia laserów do epilacji i 

usuwania teleangiektazji 

P7U_W P7S_WG  

K2_W31 zna techniki makijażu permanentnego i 

kamuflującego, metody korygowania czerwieni 

warg i rekonstrukcji brwi 

P7U_W P7S_WG  

K2_W32 posiada wiedzę na temat łagodzenia 

dolegliwości u osób chorych i w podeszłym 

wieku 

P7U_W P7S_WG 

K2_W33 zna podstawy fitoterapii i jej zastosowania w 

kosmetologii 

P7U_W P7S_WG 

K2_W34 zna podstawy perfumerii oraz zastosowanie 

olejków eterycznych w kosmetologii, higienie i 

aromaterapii 

P7U_W P7S_WG 

K2_W35 zna zasady profilaktyki zdrowia P7U_W P7S_WG 

K2_W36 zna zasady działania, normy, bezpieczeństwo 

pracy i zastosowanie aparatury specjalistycznej 

w kosmetologii 

P7U_W P7S_WG  

K2_W37 zna podstawy fizycznych metod diagnostyki 

skóry 

P7U_W P7S_WG 

K2_W38 zna niektóre metody fizykoterapii 

wykorzystywane w kosmetologii 

P7U_W P7S_WG 

K2_W39 rozumie procesy zachodzące w organizmie 

człowieka na wskutek działania różnych 

czynników fizycznych 

P7U_W P7S_WG 

 

K2_W40 zna techniki, metody i procedury badań 

laboratoryjnych kosmetyków i surowców 

kosmetycznych w zakresie ich składu i jakości 

P7U_W P7S_WG 

P7S_WK 



oraz wpływu na organizmy żywe 

K2_W41 zna elementy ekonomii i jej instrumenty P7U_W P7S_WK  

K2_W42 posiada elementarną wiedzę w zakresie 

marketingu i zarządzania 

P7U_W P7S_WK  

K2_W43 zna przepisy obowiązującego ustawodawstwa 

polskiego i unijnego dotyczące kosmetyków 

P7U_W P7S_WG  

K2_W44 posiada wiedzę z zakresu prawa o działalności 

usługowej 

P7U_W P7S_WK   

K2_W45 zna zasady planowania, organizacji oraz 

prowadzenia gabinetu kosmetycznego 

P7U_W P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K2_U01 potrafi przekazać pacjentowi wiedzę o istocie 

wykonywanych zabiegów kosmetycznych 

i właściwościach stosowanych kosmetyków 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK  

K2_U02 potrafi współpracować z firmami 

produkującymi preparaty kosmetyczne i 

aparaturę stosowaną w zabiegach 

kosmetycznych 

P7U_U P7S_UK  

P7S_UO  

K2_U03 potrafi przeprowadzić wywiad 

dermatologiczno-kosmetyczny i prowadzić 

dokumentację kosmetyczną 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK  

K2_U04 potrafi przygotować opis zmian skórnych do 

konsultacji medycznej z lekarzem 

P7U_U P7S_UW  

P7S_UK  

K2_U05 potrafi ocenić rodzaj i natężenie procesów 

biofizycznych zachodzących w tkankach 

podczas zabiegu kosmetycznego z użyciem 

czynników fizykochemicznych w aspekcie 

bezpieczeństwa 

P7U_U P7S_UW 

K2_U06 potrafi stosować techniki, metody i procedury 

badań laboratoryjnych kosmetyków i 

surowców kosmetycznych w zakresie ich 

składu i jakości, oceny efektywności i 

bezpieczeństwa 

P7U_U P7S_UW 

K2_U07 potrafi posługiwać się zaawansowanym 

technicznie sprzętem i aparaturą stosowaną do 

zabiegów kosmetycznych 

P7U_U P7S_UW 

K2_U08 zna wpływ chorób endokrynologicznych na 

zmiany w obrębie skóry i jej przydatków oraz 

zmianę sylwetki 

P7U_U P7S_UW 

K2_U09 potrafi przekazać pacjentowi wiedzę dotyczącą 

objawów działań niepożądanych kosmetyków 

P7U_U P7S_UW 

K2_U10 potrafi ocenić narażenie zawodowe na 

substancje chemiczne 

P7U_U P7S_UW 

K2_U11 potrafi stosować kamuflaż defektów skóry P7U_U P7S_UW 

K2_U12 potrafi różnicować defekty kosmetyczne i 

choroby skóry 

P7U_U P7S_UW 

K2_U13 potrafi rozpoznawać zmiany skórne w stanach 

przednowotworowych i nowotworowych 

P7U_U P7S_UW 

K2_U14 potrafi rozpoznawać zmiany o podłożu 

alergicznym 

P7U_U P7S_UW 

K2_U15 potrafi planować metody i testy do oceny 

reakcji alergicznych, fototoksycznych oraz do 

oceny efektywności i bezpieczeństwa 

kosmetyków 

P7U_U P7S_UW 

K2_U16 potrafi zdiagnozować przyczyny zmian na 

skórze spowodowane toksycznym działaniem 

kosmetyków 

P7U_U P7S_UW 

K2_U17 potrafi rozpoznawać substancje zapachowe i 

stosować olejki eteryczne w aromaterapii 

P7U_U P7S_UW 



K2_U18 potrafi korzystać w pracy zawodowej z 

zasobów bibliotecznych 

P7U_U P7S_UU 

K2_U19 potrafi ocenić jakość i bezpieczeństwo 

surowców kosmetycznych oraz 

przygotowywać preparaty (np. ekstrakty) 

P7U_U P7S_UW 

K2_U20 potrafi odczytywać i opracowywać receptury 

kosmetyczne oraz stosować innowacyjne 

rozwiązania recepturowe 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UU 

K2_U21 potrafi wyciągnąć trafne wnioski statystyczne z 

dużej ilości danych 

P7U_U P7S_UW 

K2_U22 potrafi ocenić bezpieczeństwo stosowania 

kosmetyku w zależności od dawki i rodzaju 

aplikacji 

P7U_U P7S_UW 

K2_U23 potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania 

(również statystyczne) efektów stosowania 

kosmetyków oraz poszczególnych zabiegów 

kosmetycznych 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UO 

K2_U24 potrafi wykonać dopuszczalne i zalecane 

zabiegi lecznicze 

P7U_U P7S_UW 

K2_U25 potrafi wskazać optymalne metody badania 

stabilności chemicznej i skuteczności 

oddziaływania wybranych kosmetyków 

P7U_U P7S_UW 

K2_U26 potrafi współpracować z lekarzem w zakresie 

zleconych zabiegów 

P7U_U P7S_UW  

P7S_UK  

K2_U27 zna metody badania jakości kosmetyków i 

surowców kosmetycznych, niezbędne w 

procesie dopuszczenia preparatu na rynek 

P7U_U P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K2_K01 świadomy własnych ograniczeń podejmuje 

konsultację z lekarzem w przypadku 

podejrzenia zmian chorobowych skóry klienta 

P7U_K P7S_KK 

K2_K02 okazuje dbałość o prestiż zawodu i 

współpracuje z innymi przedstawicielami 

zawodu 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

K2_K03 prawidłowo przygotowuje dokumentację 

dotyczącą działań laboratoryjnych i 

prowadzonych zabiegów we współpracy z 

lekarzem lub przemysłem 

P7U_K P7S_KK 

K2_K04 organizuje i nadzoruje pracę zespołem 

kosmetologów zarówno w zakresie organizacji 

pracy w placówce jak 

i prowadzonych zabiegów kosmetycznych 

P7U_K  P7S_KR 

K2_K05 potrafi pracować w zespole i dostosować się w 

działaniach do swojego miejsca w strukturach 

organizacyjnych jednostki 

P7U_K P7S_KR 

K2_K06 dobiera parametry pracy urządzeń 

wykorzystywanych w poszczególnych 

zabiegach kosmetycznych 

P7U_K P7S_KK  

K2_K07 wskazuje optymalną metodę sterylizacji 

kosmetyku i urządzeń kosmetycznych 

P7U_K P7S_KK 

K2_K08 potrafi odpowiednio dobrać surowiec roślinny 

do formy kosmetyku i spodziewanego działania 

terapeutycznego oraz zaplanować 

wykorzystanie substancji zapachowych w 

aromaterapii, przemyśle kosmetycznym 

P7U_K P7S_KK 

K2_K09 planuje i poleca odpowiednie metody 

fizykoterapeutyczne, a także sposoby 

kinezyterapii w odnowie biologicznej 

P7U_K P7S_KK 

K2_K10 ocenia skuteczność działania i bezpieczeństwo P7U_K P7S_KK 



stosowania kosmetyków 

K_K11 przestrzega zasad etycznych w interakcjach 

z pacjentami oraz zasad bioetycznych w 

badaniach naukowych 

P7U_K P7S_KR 

K2_K12 przestrzega prawa pacjenta i postępuje zgodnie 

z zasadami ochrony danych personalnych 

P7U_K P7S_KR 

K2_K13 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, klienta i 

współpracowników 

P7U_K P7S_KR 

K2_K14 ocenia prawidłową lub wadliwą pracę 

aparatury stosowanej w kosmetologii 

P7U_K P7S_KK 

K2_K15 posiada umiejętność ciągłego kształcenia się w 

zakresie kierunku 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KR 

K2_K16 potrafi samodzielnie podejmować decyzje 

zawodowe i personalne z pełną świadomością 

odpowiedzialności za ich konsekwencje 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

K2_K17 potrafi posługiwać się podstawowymi 

instrumentami ekonomii, zarządzania i 

marketingu 

P7U_K P7S_KO 

1 Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) 
2 Charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6-8 określone w rozporządzeniu 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 (Dz. U z 

2018 r. poz. 2218). 

 

III. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH EFEKTAMI UCZENIA SIĘ 

I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI ORAZ SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY 

TYCH EFEKTÓW  

 

Załącznik nr 1. Wykaz kart dla przedmiotów obowiązkowych i praktyk dla cyklu kształcenia 

2022-2023 do realizacji od roku akademickiego 2021/2022 

Załącznik nr 2. Wykaz kart dla zgłoszonych przedmiotów fakultatywnych dla cyklu kształcenia 

2022-2023 do realizacji w roku akademickim 2021/2022 

Załącznik nr 3. Plan studiów dla cyklu kształcenia 2022-2023 do realizacji od roku 

akademickiego 2021/2022 

 


