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nazwa kierunku studiów: KOSMETOLOGIA 
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia - licencjackie 
POLSKA RAMA KWALIFIKACJI – POZIOM 6 
profil kształcenia: praktyczny 
dyscyplina wiodąca: nauki medyczne  

symbol 
kierunkowe efekty uczenia się 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA absolwent: 

odniesienie do  
charakterystyk  

drugiego stopnia 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

WIEDZA 

K_W01 posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych, biofizycznych i biologicznych zjawisk i procesów właściwych dla kosmetologii P6S_WG 

K_W02 
zna budowę, właściwości chemiczne, reaktywność, pochodzenie i zastosowanie kosmetyczne wybranych pierwiastków, związków nieorga-
nicznych i organicznych 

P6S_WG 

K_W03 
ma wiedzę w zakresie najważniejszych zagadnień związanych z produktami kosmetycznymi oraz sposobami ich użytkowania, w szczególno-
ści: surowców kosmetycznych, receptur, sposobu wytwarzania, klasyfikacji kosmetyków, metod oceny jakości, form produktów kosme-
tycznych oraz zasad projektowania produktów kosmetycznych 

P6S_WG 

K_W04 
posiada wiedzę z zakresu anatomii i histologii oraz rozumie mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego, z uwzględnieniem mechani-
zmów reakcji immunologicznych 

P6S_WG 

K_W05 posiada wiedzę farmakologiczną z uwzględnieniem aspektów toksykologicznych P6S_WG 

K_W06 
zna zabiegi pielęgnacyjne, upiększające, lecznicze i korekcyjne – mechanizmy działania, skutki uboczne, wskazania i przeciwwskazania do 
wykonywania zabiegów 

P6S_WG 

K_W07 posiada wiedzę na temat kształtowania postaw prozdrowotnych P6S_WG 

K_W08 rozróżnia rodzaje skóry oraz główne jednostki chorobowe skóry, skóry owłosionej i paznokci P6S_WG 

K_W09 
zna najważniejsze aspekty budowy i działania aparatury oraz urządzeń stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wła-
ściwych dla kierunku kosmetologia 

P6S_WG 

K_W10 zna czynniki patogenne oraz wyjaśnia ich wpływ na rozwój zaburzeń czynnościowych organizmu ludzkiego P6S_WG 

K_W11 rozróżnia typy kolorystyczne oraz typy budowy ciała w odniesieniu do wizualnej stylizacji sylwetki P6S_WG 

K_W12 posiada wiedzę dotyczącą wpływu czynników środowiskowych i behawioralnych na stan zdrowia człowieka P6S_WG 
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K_W13 
zna i rozumie niezbędne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w odniesieniu do studiowanego 
kierunku 

P6S_WK 

K_W14 
posiada wiedzę z zakresu prawa i ekonomii, z uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do studiowanego kie-
runku 

P6S_WK 

K_W15 
zna główne techniki i zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym wybrane techniki masażu oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu odnowy bio-
logicznej 

P6S_WG 

K_W16 zna zasady udzielania pierwszej pomocy P6S_WG 

K_W17 ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury otaczającej go rzeczywistości i wiążących go z nimi relacjach P6S_WK 

K_W18 posiada wiedzę o narzędziach i metodach analizowania w zakresie skutecznego i poprawnego myślenia 
P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W19 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi zaplanować i poprawnie wykonać  zabiegi kosmetyczne, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań 
P6S_UW, 
P6S_UO 
P6S_UU 

K_U02 
wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne przy użyciu różnorodnych technik, w tym mikroskopowych, biochemicznych i bakteriolo-
gicznych 

P6S_UW 

K_U03 
różnicuje stany patologiczne skóry, ze szczególnym uwzględnieniem stanów alergologicznych, będących w gestii kosmetologii i dermatolo-
gii 

P6S_UW 

K_U04 
potrafi odpowiednio dobrać i wykonać makijaż i stylizację na podstawie przeprowadzonej analizy kolorystycznej, dopasowane do typu uro-
dy i sylwetki 

P6S_UW 

K_U05 potrafi udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach P6S_UW 

K_U06 rozpoznaje zasadnicze struktury ludzkiego ciała, ich lokalizację i zakres funkcjonalny P6S_UW 

K_U07 podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży kosmetycznej w aspekcie ekonomicznym i organizacyjnym 

P6S_UW, 
P6S_UK, 
P6S_UO 
P6S_UU 

K_U08 
potrafi ocenić produkty kosmetyczne w oparciu o ich skład oraz wyniki przeprowadzonych badań (fizykochemicznych, sensorycznych, kon-
sumenckich) 

P6S_UW 

K_U09 stosuje techniki wybranych metod fizjoterapeutycznych, z uwzględnieniem elementów odnowy biologicznej i różnych rodzajów masażu P6S_UW 
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K_U10 potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy chemiczne stosowane w kosmetologii oraz wyciągać na ich podstawie wnioski P6S_UW 

K_U11 potrafi zaprojektować i wykonać kosmetyk, w tym dobrać surowce, zoptymalizować skład, sposób wytwarzania i metodę oceny P6S_UW 

K_U12 potrafi ocenić skuteczność dezynfekcji i sterylizacji, a także stosować wybrane metody kontroli mikrobiologicznej kosmetyków P6S_UW 

K_U13 
potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
kierunku kosmetologia 

P6S_UW 

K_U14 
potrafi udzielać porad z zakresu zdrowego trybu życia, diety i stosowania kosmetyków sprzyjających poprawie wyglądu skóry, jej przydat-
ków oraz ciała 

P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U15 potrafi właściwie wykonać czynności zawodowe kosmetologa z uwzględnieniem potrzeb klienta 
P6S_UW, 
P6S_UO 

K_U16 potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z klientami, współpracownikami i pracownikami służby zdrowia P6S_UK 

K_U17 ma umiejętności z zakresu bezpiecznej obsługi komputera, programów użytkowych i systemu operacyjnego oraz pracy w sieci Internet P6S_UW 

K_U18 
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym (zgodnie z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu kierunku z wykorzystaniem podstawowych ujęć teore-
tycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UK 

K_U19 
posiada umiejętności diagnozowania zjawisk, wyciągania wniosków oraz pozyskiwania wiedzy jak wnioski te wdrażać w przyszłości w prak-
tyce 

P6S_UW,  
P6S_UU 

K_U20 posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
potrafi taktownie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej (dermatologicznej, alergologicznej, onkologicznej), bądź odmówić 
wykonania zabiegu w przypadku stwierdzenia przeciwskazań 

P6S_KK 

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, wykazując zdolności komunikacyjne i organizacyjne 
P6S_KK, 
P6S_KO 

K_K03 okazuje szacunek i troskę o zdrowie klienta P6S_KR 

K_K04 wprowadza właściwe standardy działania na stanowisku pracy, zapewniające bezpieczeństwo własne i otoczenia P6S_KK 

K_K05 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem pracy zawodowej 
P6S_KK,  
P6S_KR 

K_K06 posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów P6S_KK 
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K_K07 ma świadomość konieczności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej P6S_KR 

K_K08 jest świadom potrzeb ustawicznego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji osobistych 
P6S_KK,  
P6S_KR 

 


