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Załącznik Nr 2a) do Uchwały Senatu nr 9/CXXI/2022 z dn. 27 września 2022r.  
Charakterystyka programu studiów dla kierunku kosmetologia studia I stopnia 

 
 

Charakterystyka programu studiów dla kierunku kosmetologia 
studia pierwszego stopnia 

 
 
Informacje podstawowe o kierunku 

 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek studiów 
Kolegium Medyczne 

Nazwa kierunku studiów Kosmetologia 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia praktyczny 

Forma stacjonarna i niestacjonarna 

Rocznik 2022/23 

Liczba semestrów 6 

Język studiów polski 

Tytuł zawodowy nadawany ab-

solwentom 
licencjat  

Wymogi związane z ukończeniem 

studiów 

ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez stu-

denta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego 

 

 

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin i dyscyplin do których odnoszą się efekty uczenia się 

 

dziedzina nauki dyscyplina naukowa % 

dziedzina nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu 

nauki medyczne 

(dyscyplina wiodąca) 
66% 

nauki o zdrowiu 21% 

nauki farmaceutyczne 13% 

 

 

Koncepcja i cele kształcenia 

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia studia pierwszego stopnia zakłada kompleksowe przygotowa-

nie absolwenta do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych kosmetologa w gabinecie kosmetycz-

nym. 
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Celem kształcenia jest uposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompeten-

cje zapewniające profesjonalne wykonywanie procedur pielęgnacyjnych i upiększających w zależności od ro-

dzaju i kondycji skóry twarzy i ciała, z uwzględnieniem wskazań oraz przeciwwskazań do określonego zabiegu 

kosmetologicznego. Dodatkowo znajomość zagadnień z zakresu surowców stosowanych w preparatach kosme-

tycznych, receptury kosmetyków pozwoli na dobranie odpowiednich preparatów do pielęgnacji gabinetowej 

oraz domowej w zależności od stanu skóry klienta lub wykonać samodzielnie podstawowe formy kosmetyków 

pielęgnacyjnych i upiększających. Student będzie przygotowany do identyfikowania stanów patologicznych 

w obrębie skóry i jej przydatków, które będą stanowić bezwzględne przeciwwskazanie do zabiegów kosmeto-

logicznych i konieczność konsultacji z lekarzem specjalistą. 

Program studiów opracowano w sposób zapewniający możliwość kształtowania przez studenta indywidualnej 

ścieżki rozwoju, dostosowanej do zainteresowań i predyspozycji studenta oraz potrzeb rynku pracy poprzez 

wprowadzenie Elastycznego Systemu Studiowania (ESS). 

Dodatkowo proces kształcenia wspomagany jest poprzez cztery specjalności realizowane w ramach kierunku 

opracowane z uwzględnieniem trendów we współczesnej kosmetologii tj. Kosmetologia estetyczna, Techno-

logia wytwarzania kosmetyków, Odnowa biologiczna i Wellness, oraz Wizaż i charakteryzacja, które dają stu-

dentowi możliwość doskonalenia kształcenia w obszarach go interesujących.  

 

Koncepcja kształcenia jest spójna z Misją i Wizją Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rze-

szowie na lata 2020-2024, zatwierdzonymi Uchwałą Senatu WSIiZ nr 1/CIV/2019 z dnia 24.09.2019r., w za-

kresie: 

• kształcenia studentów uwzględniając przede wszystkim potrzeby społeczeństwa (i związane z tym 

potrzeby rynku pracy) w zakresie profesjonalnej dbałości o urodę uwzględniającej działania pielęgna-

cyjne i upiększające oraz wspomaganie tych procesów odpowiednimi preparatami kosmetycznymi, 

• kształtowania u studentów predyspozycji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie perma-

nentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na 

zmiany, innowacyjność, kreatywność oraz chęć do ustawicznego doskonalenia zawodowego, 

• przygotowanie do działań na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu poprzez kształ-

towanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, a także przygotowanie w sposób elastyczny do 

sprawnego poruszania się na rynku pracy. 

 

Cele kształcenia 

Dyplom licencjata studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia uzyskuje absolwent, który: 

1. w zakresie wiedzy posiada: 

a) szczegółową wiedzę z zakresu kosmetologii 

b) ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych. 

2. w zakresie umiejętności potrafi: 

a) zaplanować i wykonać zabiegi kosmetologiczne  z uwzględnieniem wskazań oraz przeciwwskazań 

b) różnicować stany patologiczne w obrębie skóry i jej przydatków 

c) opracować i ocenić podstawowe receptury form kosmetyków  

d) wykonać różne rodzaje makijażu stosując analizę kolorystyczną 

e) posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowaną w branży kosmetycznej 

f) taktownie komunikować się z klientem i ze współpracownikami. 

3. w zakresie kompetencji społecznych: 

a) okazuje szacunek, troskę o zdrowie klienta i bezpieczeństwo współpracowników 

b) wprowadza właściwe standardy na stanowisku pracy 

c) posiada świadomość własnych ograniczeń oraz dostrzega konieczności doskonalenia zawodowego. 
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Współcześnie obserwowany jest w społeczeństwie trend wysokiej dbałości o kondycję ciała jak i urody. 

Znaczne zapotrzebowanie na usługi kosmetologiczne umożliwiło prężny rozwój branży kosmetycznej nie 

tylko pod względem różnorodności oferowanych zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, stosowanych 

urządzeń i aparatury, ale także profesjonalnych preparatów kosmetycznych przeznaczonych do ich wykony-

wania. Chęć zachowania urody, bądź niwelowania określonych defektów skóry i jej przydatków oraz kondy-

cjonowanie poszczególnych partii ciała powoduje, że usługi kosmetyczne w profesjonalnych salonach kosme-

tycznych stały się bardzo popularne. Kierunkowe efekty uczenia się opracowane zostały w sposób zapewnia-

jący wykształcenie kadry kosmetologów kompetentnych do zapewnienia holistycznej opieki kosmetologicz-

nej klientów, względem ich oczekiwań. 

 

Kierunek kosmetologia z uwagi na interdyscyplinarny charakter przyporządkowany został do trzech dyscyplin. 

Kosmetologia jest kierunkiem studiów wymagającym wiedzy medycznej z zakresu anatomii i fizjologii czło-

wieka, dermatologii, patofizjologii, by możliwe było prawidłowe wykonie zabiegów pielęgnacyjnych i upięk-

szających, z uwzględnieniem wskazań oraz przeciwwskazań oraz podjęcie współpracy z lekarzem specjalistą 

w przypadku skóry zmienionej chorobowo. Biorąc pod uwagę szerokie spektrum kompetencji kosmetologa 

wiodącą dyscypliną są nauki medyczne. 

Kosmetologia wiąże się także z prowadzeniem działań upiększających z dokonaniem oceny estetyki, jak rów-

nież kształtowania postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowego trybu życia, dlatego też efekty uczenia się 

powiązano z naukami o zdrowiu. 

Efekty uczenia się na kierunku kosmetologia odnoszą się także do nauk farmaceutycznych, gdyż kosmetolog 

to zawód, który wymaga znajomości problematyki preparatów kosmetycznych ich składu i recepturowania.  

 

 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia będzie przygotowany przede wszystkim do 

podjęcia pracy zawodowej w gabinetach i salonach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, 

ośrodkach spa i wellness. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd klienta, powinien 

wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami 

prawnymi. W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych kosmetolog po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia zdolny jest do zaprojektowania prostych receptur wybranych form kosmetyków. 

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego 

stopnia na kierunku kosmetologia. 

 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 

kształcenia 

Na system sprawdzania i oceny stopnia osiągania przez studenta efektów uczenia składają się: 

• bieżąca weryfikacja i ocena osiąganych przez studenta efektów uczenia się podczas zaliczeń i egzaminów 

z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach semestru, 

• bieżąca weryfikacja i ocena osiąganych przez studenta efektów uczenia się podczas realizacji praktyk za-

wodowych, 

• końcowa weryfikacja i ocena osiąganych przez studenta efektów uczenia się podczas egzaminu dyplomo-

wego. 

Kluczowymi elementami systemu weryfikacji i oceny efektów uczenia się są karty przedmiotów oraz zawarty 

w nich system weryfikacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się. Karty przedmiotów określają m.in. charak-

ter efektów przewidzianych do osiągnięcia, metody weryfikacji osiągnięcia tych efektów oraz kryteria 
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pozwalające określić, na jakim poziomie efekty te zostały osiągnięte. System weryfikacji natomiast zabezpie-

cza warunki niezbędne dla obiektywnej i prawidłowej oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia 

się za pomocą metod weryfikacji określonych w karcie przedmiotu. 

Zasady oceny pracy studentów określone są w regulaminie studiów. Wszystkie formy zajęć w ramach przed-

miotów przewidzianych planem studiów podlegają ocenie. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z danej 

formy zajęć jest osiągnięcie przez studenta wszystkich efektów uczenia się określonych dla tej formy zajęć. 

Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do przechowywania prac etapowych studentów przez okres sze-

ściu miesięcy od zakończenia danego semestru. Student ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyj-

nej/zaliczeniowej, połączonego z uzyskaniem uzasadnienia otrzymanej oceny, w terminie jednego miesiąca 

od ogłoszenia wyników egzaminu/zaliczenia. Student, który otrzymał z zaliczenia/egzaminu ocenę niedosta-

teczną i nie zgadza się z otrzymaną oceną, może złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego. 

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń, mające zapobiegać zachowaniem nieetycznym i niezgodnym 

z prawem są określone w zarządzeniu rektora. Kontroli warunków i przebiegu egzaminów/zaliczeń dokonują 

dziekani i prodziekani. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania egza-

minu/zaliczenia egzamin/zaliczenie może zostać anulowany, a nowy termin egzaminu/zaliczenia oraz egza-

minatora wyznacza dziekan.  

 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych 

Na kierunku kosmetologia, studia pierwszego stopnia, kształcenie praktyczne realizowane jest w formie prak-

tyk zawodowych w łącznym wymiarze 960 godzin. 

Praktyka zawodowa obowiązuje zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Ma na 

celu doskonalenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych. 

Praktyki zawodowe będą realizowane w poniższym układzie: 

 

Nazwa praktyki  Semestr Liczba godzin Punkty ECTS 

Praktyka wdrożeniowa 2 120 godzin/3 tygodnie 4 

Praktyka kierunkowa  4 360 godzin/ 9 tygodni 12 

Praktyka specjalnościowa 6 480 godzin/ 12 tygodni 16 

Razem - 960 godzin/24 tygodnie 32 

 

Celem praktyki zawodowej jest poznanie środowiska zawodowego pod kątem realizowanych w nim zadań, 

zasad organizacji pracy oraz zastosowanie wiadomości teoretycznych w praktyce.  

Kierunkowe efekty uczenia się dla praktyki zawodowej dotyczą wiedzy, umiejętności oraz kompetencji spo-

łecznych. Efekty uczenia się zostały sformułowane następująco: student zna zasady bezpieczeństwa i higieny 

pracy; potrafi właściwie wykonać czynności zawodowe kosmetologa z uwzględnieniem potrzeb klienta; wpro-

wadzać zasady bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy; współdziałać i pracować w grupie przyjmując w 

niej różne role, wykazując zdolności komunikacyjne i organizacyjne; okazuje szacunek i troskę o zdrowie 

klienta; wprowadza właściwe standardy działania na stanowisku pracy, zapewniające bezpieczeństwo własne 

i otoczenia; rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem pracy zawodowej; ma świado-

mość konieczności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; jest świadom 

potrzeb ustawicznego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji osobistych. 

Studenci kierowani są na praktykę zawodową przez Kierunkowego Koordynatora Praktyk Zawodowych celem 

realizacji programu praktyki zawodowej udokumentowanego zapisami w dzienniku praktyki zawodowej. 

Praktyka wdrożeniowa oraz kierunkowa realizowana może być w gabinetach kosmetycznych, salonach ko-

smetycznych, centrach urody itp., które oferują kompleksowe usługi pielęgnacyjne i upiększające. Miejsce 
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odbywania praktyki specjalnościowej uzależnione jest od wybranej przez studenta specjalności: Kosmetolo-

gia estetyczna – analogicznie jak w przypadku praktyki kierunkowej; Technologia Wytwarzania Kosmetyków 

- firmy i laboratoria chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne oraz inne ośrodki zapewniające realizację pro-

gramu praktyk; Odnowa Biologiczna i Wellness - salony i gabinety kosmetyczne, ośrodki SPA i Wellness, oraz 

inne ośrodki zapewniające realizację programu praktyk. 

 

 

Liczba godzin zajęć i punktów ECTS dla poszczególnych ścieżek kształcenia 

 

Forma studiów stacjonarne 

Specjalność 

Kosmetologia estetyczna 

Technologia wytwarzania kosmetyków 

Odnowa biologiczna i Wellness 

Wizaż i charakteryzacja 

Język studiów polski 

Łączna liczba godzin zajęć 2853 

Wymiar praktyk zawodowych 960 

Wymiar zajęć z wychowania fizycznego 60 

Liczba punktów ECTS: 

− konieczna do ukończenia studiów 180 

− w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

115 (64%) 

− którą student musi uzyskać w ramach zajęć  z dziedziny 

nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
13 

− za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne 115 (64%) 

− którą student uzyskuje w ramach praktyk zawodowych 32 

− którą student uzyskuje w ramach zajęć do wyboru 56 

 

 

Forma studiów niestacjonarne 

Specjalność 

Kosmetologia estetyczna 

Technologia wytwarzania kosmetyków 

Odnowa biologiczna i Wellness 

Wizaż i charakteryzacja 

Język studiów polski 
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Łączna liczba godzin zajęć 2098 

Wymiar praktyk zawodowych 960 

Liczba punktów ECTS: 

− konieczna do ukończenia studiów 180 

− w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

89 (49,4%) 

− którą student musi uzyskać w ramach zajęć  z dziedziny 

nauk humanistycznych lub nauk społecznych 
13 

− za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne  115 (64%) 

− którą student uzyskuje w ramach praktyk zawodowych 32 

− którą student uzyskuje w ramach zajęć do wyboru 56 

 


