
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA 

 

Nazwa kierunku: Kosmetologia 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba ECTS: 180 

Profil kształcenia: praktyczny 

 

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu 

Wiodąca dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu 

Liczba semestrów:6 

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Efekty uczenia 

się dla 

kierunku (K) 

Opis kierunkowych efektów uczenia się na studia I stopnia na kierunku 

Kosmetologia 

Odniesienie do efektów uczenia się 

na poziomie 6  

wskazanych w uniwersalnych 

charakterystykach poziomów PRK 

Odniesienie do efektów  

uczenia się 

na poziomie 6 charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

WIEDZA 

K_W01 

w zaawansowanym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące  

w organizmie oraz posiada ogólną wiedzę niezbędną dla kosmetologii w zakresie 

teoretycznych podstaw chemicznych, biologicznych, biochemicznych  

i biofizycznych a także mikrobiologii oraz potrafi ją wykorzystać w praktyce 

P6U_W 

P6S_WG 

K_W02 

ma wiedzę w zakresie kluczowych zagadnień i związanych z wyrobami 

kosmetycznymi oraz sposobami ich aplikacji, zna specjalistyczną 

terminologię w tym zakresie  

P6S_WG 

K_W03 
zna w zaawansowanym stopniu podstawy analizy kolorystycznej i estetyki  

i jej odniesienie do zawodowej działalności w kosmetologii  
P6S_WG 

K_W04 
posiada ogólną wiedzę dotyczącą budowy organizmu człowieka i zna jego 

funkcje  
P6S_WG 

K_W05 

zna w zaawansowanym stopniu metody analizy i oceny stanu skóry oraz 

paznokci, wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym 

dla działalności zawodowej w kosmetologii 

P6S_WG 

K_W06 

zna w zaawansowanym stopniu i rozumie mechanizmy reakcji 

immunologicznych, zna wybrane zagadnienia z farmakologii w zakresie 

postaci leku, dróg podawania leku, mechanizmów działania leków.  

P6S_WG 

K_W07 
ma wiedzę w zakresie podstawowych technik, narzędzi i aparatury 

stosowanych w kosmetologii 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W08 
posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do 

prowadzenia różnorodnych form terapii, zna i rozumie mechanizm działania  
P6S_WK 



i skutki uboczne zabiegów kosmetycznych, kosmetyków, leków, zna ich 

praktyczne zastosowanie w działalności zawodowej  

K_W09 

ma wiedzę dotyczącą form i rodzajów produktów kosmetycznych oraz składu 

i sposobu wytwarzania kosmetyków i ich zastosowanie w działalności 

zawodowej, ma wiedzę w zakresie surowców kosmetycznych, w tym 

klasyfikacji, nazewnictwa, właściwości i zastosowania w produktach 

kosmetycznych 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 

zna w zaawansowanym stopniu zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu 

życia, jak również zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz 

zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

P6_WG 

P6S_WK 

 

K_W11 

ma wiedzę w zakresie metod badawczych w kosmetologii w tym metod  

ewaluacji kosmetyków, w tym metod oceny jakości, metod oceny działania 

kosmetyków i podstawowych metod identyfikacji składników stosowanych w 

produktach kosmetycznych 

P6S_WG 

K_W12 

zna podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne, etyczne oraz 

prawne w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego właściwe dla działalności zawodowej 

kosmetologa,  

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚĆ 

K_U01 
potrafi wykonywać zadania wymagające umiejętności technicznych, manualnych 

i ruchowych adekwatnych do wykonywania zawodu kosmetologa  

P6U_U 

P6S_UW 

K_U02 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu prawidłowego posługiwania  

się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w praktyce kosmetologa  
P6S_UW 

K_U03 
potrafi komunikować się z jednostką i grupą społeczną posługując  

się specjalistyczną terminologią właściwą dla kosmetologii  

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U04 

potrafi planować i podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i pielęgnacyjne 

zgodne z potrzebami klienta i prowadzić odpowiednią dokumentację podjętych 

działań potrafi udzielać pierwszej pomocy medycznej, potrafi poprawnie 

identyfikować błędy i zaniedbania w pracy z klientem 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U05 

potrafi w celu sformułowania i rozwiązania złożonego i nietypowe problemu  

z zakresu kosmetologii pozyskać  informacje z właściwych źródeł , dokonywać 

ich oceny, krytycznej analizy i syntezy oraz interpretacji  i stosować  właściwe 

metody i narzędzia badawcze  w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne  

P6S_UW 

K_U06 

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać obszary wymagające 

ustawicznego rozwoju; potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie, stworzyć wizję rozwoju osobistego i zawodowego,  

z uwzględnieniem działań biznesowych i marketingowych  

P6S_UW 

P6S_UU 



K_U07 

potrafi zaprojektować kosmetyk uwzględniając określone potrzeby, w tym: 

dobrać surowce, zoptymalizować skład ilościowy i jakościowy, sposób 

wytwarzania, formę aplikacji i wskazać metodę oceny jego działania  

P6S_UW 

K_U08 

potrafi planować i zaprojektować zabiegi kosmetyczne, w tym dokonać 

rozpoznania oraz zaproponować zabieg, dobrać zabieg/kosmetyk do potrzeb 

pacjenta i zweryfikować uzyskany efekt 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U09 

posiada umiejętności ruchowe odpowiednie do wykonywania zadań z zakresu 

wybranych form rekreacyjnych, zdrowotnych i estetycznych, potrafi propagować, 

prowadzić działania profilaktyczne i promujące zdrowy i aktywny tryb życia, 

oraz dbałość o własny wygląd 

P6S_UW 

K_U10 
potrafi planować pracę zespołu, współpracować w zespołach terapeutycznych; 

pełnić rolę przywódczą w zespołach realizujących zadania zawodowe  

P6S_UO 

 

K_U11 
posiada przygotować wystąpienia ustne oraz prace pisemne z zakresu 

kosmetologii, uczestniczy w dyskusjach i formułuje opinie 
P6S_UK 

K_U12 
potrafi stworzyć wizję rozwoju osobistego i zawodowego, z uwzględnieniem 

działań biznesowych i marketingowych P6_UU 

K_U13 

posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2+ Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się językiem 

specjalistycznym z zakresu kosmetologii 

P6S_UK 

KOMPETENCJE 

K_K01 

ma świadomość dynamicznego rozwoju współczesnej kosmetologii i rozumie 

potrzebę systematycznego doskonalenia zawodowego oraz jest gotów do podjęcia 

tych działań 

P6U_K 

P6S_KK 

K_K02 
jest gotów do rozwoju zawodowego i biznesowego oraz prowadzenia działalności 

na rzecz środowiska społecznego 

P6S_KK 

 

K_K03 
świadomy poziomu swojej wiedzy, zakresu umiejętności praktycznych oraz 

doświadczenia wykazuje stałą gotowość do konsultacji specjalistów 
P6S_KK 

K_K04 

jest świadomy konsekwencji prawnych oraz etycznego wymiaru w zakresie 

wykonywanego zawodu i korzystania z dorobku naukowego uznanych 

autorytetów 

P6S_KK 

K_K05 
potrafi współdziałać, inicjować i podejmować działania na rzecz interesu 

publicznego w zakresie promocji zdrowego stylu życia  
P6S_KO 

K_K06 

jest gotów do skutecznego działania w zakresie bezpieczeństwa swojego i 

pacjentów ma świadomość znaczenia pierwszej pomocy medycznej i jest gotów 

do jej realizacji 

P6S_KO 

K_K07 

ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania 

zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur i 

wymagania tego  od  innych,  okazując  szacunek i troskę o zdrowie klienta 

gabinetu kosmetycznego,  

P6S_KR 



K_K08 

jest gotów do utrzymania sprawności fizycznej, niezbędnej do wykonywania 

zadań właściwych w działalności zawodowej kosmetologa; prezentuje postawę 

promującą zdrowie i aktywność fizyczną 

P6S_KR 

Legenda: 

Symbole charakterystyk efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej dla poziomu 6 PRK Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594); 

Objaśnienia oznaczeń:  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia. 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy. 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności. 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 

P6S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 (P7) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  

dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej   

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności. 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.  

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania . 

UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym  

i posługiwanie się językiem obcym. 

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy – planowanie i praca zespołowa. 

KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen – krytyczne podejście. 

KR (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu.. 

 

 


