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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu z dnia 22 czerwca 2017 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku ,,Kosmetologia” –  

studia drugiego stopnia o profilu praktycznym,  

prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej  

na Wydziale Nauk o Zdrowiu  

w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 
NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 

 

SYMBOL 
EFEKTU 

KSZTAŁCENIA 
DLA 

KIERUNKU 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

ODNIESIENIE DO 
UNIWERSALNYCH 
CHARAKTERYSTYK 

I STOPNIA 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

- POZIOM 7 

ODNIESIENIE DO 
CHARAKTERYSTYK 

II STOPNIA 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

- POZIOM 7 ABSOLWENT KIERUNKU PO UKOŃCZENIU 
STUDIÓW: 

WIEDZA 

KW2_01 
Opisuje w wielu aspektach funkcjonowanie 
organizmu człowieka, wiążąc posiadaną wiedzę z 
praktycznym działaniem kosmetologa 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 

KW2_02 

Definiuje i szeroko wyjaśnia  wpływ czynników 
fizykochemicznych środowiska na organizm 
człowieka, szczególnie w zakresie patogenezy 
chorób, w tym chorób lub zaburzeń stanu skóry i 
jej przydatków 

P7U_W P7S_WG 

KW2_03 

Zna i analizuje właściwości chemiczne, 
reaktywność, pochodzenie i wnioskuje o 
zastosowaniu kosmetycznym wybranych 
pierwiastków, związków nieorganicznych i 
związków organicznych. 

P7U_W P7S_WG 

KW2_04 

Wyjaśnia funkcje biologiczne białek, kwasów 
nukleinowych, węglowodanów, lipidów, 
hormonów i witamin określając ich rolę w 
organizmie człowieka 

P7U_W P7S_WG 

KW2_05 
Opisuje i analizuje zasady działania wody jako 
rozpuszczalnika oraz charakteryzuje jej funkcje w 
organizmie człowieka i środowisku 

P7U_W P7S_WG 

KW2_06 

Wyjaśnia działanie substancji czynnych 
stosowanych w kosmetykach, opisuje ich 
zastosowanie oraz możliwe interakcje ze 
środowiskiem preparatu kosmetycznego i 
organizmem człowieka. 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 
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KW2_07 

Wymienia i opisuje grupy substancji stosowanych 
w preparatyce kosmetycznej (podłoża, substancje 
konserwujące i pomocnicze), wyjaśnia 
mechanizm ich działania i zakres zastosowania. 

P7U_W P7S_WG 

KW2_08 
Wielaspektowo analizuje i opisuje receptury 
różnych form kosmetyków. 

P7U_W P7S_WG 

KW2_09 
Dysponuje wiedzą mikrobiologiczną z zakresu 
chorób skóry i jej przydatków 

P7U_W P7S_WG 

KW2_10 

Posiada pogłębioną wiedzę o postaci leku i 
kosmetyku, dróg podawania leku i kosmetyku, 
losu leku i kosmetyku w organizmie, znajomości 
mechanizmów działania leków i kosmetyków oraz 
procedur jakościowych badania i produkcji 
preparatów kosmetycznych 

P7U_W P7S_WG 

KW2_11 
Definiuje, analizuje i wskazuje zastosowanie 
estetyki w pracy zawodowej 

P7U_W P7S_WG 

KW2_12 
Zna podstawy analizy kolorystycznej i wskazuje 
ich zastosowanie w pracy zawodowej. 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 

KW2_13 
Szczegółowo opisuje elementy wybranych 
układów anatomii prawidłowej człowieka 

P7U_W P7S_WG 

KW2_14 
Charakteryzuje i wyjaśnia zależność między 
budową a czynnością narządu. 

P7U_W P7S_WG 

KW2_15 
Posiada wiedzę z zakresu prawidłowej i 
nieprawidłowej budowy histologicznej skóry i jej 
przydatków 

P7U_W P7S_WG 

KW2_16 

Szeroko charakteryzuje i wyjaśnia mechanizmy 
funkcjonowania organizmu ludzkiego w zakresie 
koniecznym do działalności profesjonalnej 
kosmetologa 

P7U_W P7S_WG 

KW2_17 
Szczegółowo opisuje i objaśnia budowę i funkcję 
układu odpornościowego 

P7U_W P7S_WG 

KW2_18 
Nazywa rodzaje skóry i szeroko opisuje cechy je 
różnicujące 

P7U_W P7S_WG 

KW2_19 

Charakteryzuje objawy i wyjaśnia mechanizmy 
rozwoju zaburzeń czynnościowych i zmian 
chorobowych organizmu ludzkiego, szczególnie 
istotne w praktycznym działaniu kosmetologa 

P7U_W P7S_WG 

KW2_20 
Szczegółowo charakteryzuje i różnicuje wybrane 
jednostki chorobowe skóry, w tym owłosionej 
skóry głowy i paznokci 

P7U_W P7S_WG 

KW2_21 
Szeroko opisuje i wyjaśnia mechanizmy reakcji 
immunologicznych, istotnych w aspekcie pracy 
kosmetologa 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 

KW2_22 
Wymienia i szeroko charakteryzuje czynniki 
środowiskowe i zanieczyszczenia wpływające na 
stan zdrowia człowieka. 

P7U_W P7S_WG 

KW2_23 
Opisuje i analizuje zasady higieny i 
bezpieczeństwa pracy 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 
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KW2_24 

Nazywa i opisuje procedury zabiegów 
kosmetycznych oraz wyjaśnia zasady ich doboru 
do potrzeb i wszystkich rodzajów skóry oraz 
ogólnego stanu zdrowia pacjentów 

P7U_W P7S_WG 

KW2_25 
Nazywa i opisuje procedury masażu klasycznego i 
leczniczego oraz wyjaśnia zasady doboru do 
potrzeb klientów 

P7U_W P7S_WG 

KW2_26 
Zna zasady i opisuje procedury zabiegów 
pielęgnacyjne dłoni i paznokci oraz stóp 

P7U_W P7S_WG 

KW2_27 
Nazywa i opisuje preparaty kosmetyczne i 
wskazuje ich właściwe zastosowanie 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 

KW2_28 

Opisuje i wyjaśnia wskazania i przeciwwskazania 
do wykonania zabiegów kosmetycznych: 
pielęgnacyjnych, upiększających oraz 
wspomagających leczenie chorób (w tym chorób 
skóry). 

P7U_W P7S_WG 

KW2_29 

Opisuje i objaśnia metody kosmetycznego 
zapobiegania następstwom niezdrowego stylu 
życia oraz chorób, w zakresie pogłębionym dla 
studiowanej specjalności 

P7U_W P7S_WG 

KW2_30 
Nazywa i szeroko opisuje metody usuwania 
zbędnego owłosienia (O ILE STUDENT SKORZYSTA 
Z KURSU NA STUDIACH I STOPNIA) 

P7U_W P7S_WG 

KW2_31 
Nazywa i analizuje zasady udzielania pierwszej 
pomocy 

P7U_W P7S_WG 

KW2_32 

Implementuje posiadaną wiedzę o człowieku do 
diagnoznowania stylu życia i promowania modeli 
zachowań prozdrowotnych, uwzględniając 
uwarunkowania kulturowe oraz potrzeby 
rozwojowe jednostek i grup społecznych 

P7U_W P7S_WG; P7S_WK 

KW2_33 
Szeroko objaśnia procedury zabiegu głębokiego 
złuszczania naskórka analizując ograniczenia w 
tego typu zabiegach 

P7U_W P7S_WG 

KW2_34 
Nazywa i opisuje procedury zabiegów z zakresu 
metod fizykalnych wykorzystywanych w 
gabinecie kosmetologicznym 

P7U_W P7S_WG 

KW2_35 

Nazywa i szeroko charakteryzuje pożądane i 
niepożądane skutki zabiegów kosmetycznych w 
różnych zakresach, w sposób pogłębiony dla 
studiowanej specjalności. 

P7U_W P7S_WG 

KW2_36 
Zna zasady prawne i etyczne uwarunkowania 
wykonywania zawodu kosmetologa 

P7U_W P7S_WG 

KW2_37 
Zna przepisy obowiązującego ustawodawstwa 
polskiego i unijnego dotyczące kosmetyków. 

P7U_W P7S_WG 
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KW2_38 

Wskazuje miejsce kosmetologii i wspierających ją 
dyscyplin w systemie nauk, ma szczegółową 
wiedzę i w stopniu zaawansowanym posługuje się 
specyficzną dla nich terminologią w zakresie 
niezbędnym do rozumienia i świadomego 
wykonywania zabiegów kosmetycznych, 
pogłębioną dla zakresu studiowanej specjalności 

P7U_W P7S_WG 

KW2_39 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

P7U_W P7S_WG 

KW2_40 

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla 
kosmetologii 

P7U_W P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

KU2_01 
Posiada umiejętność stosowania technik 
efektywnego komunikowania się i negocjacji 

P7U_U P7S_UK 

KU2_02 

Potrafi posługiwać się zaawansowanym 
technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi do 
diagnozy potrzeb klienta usług kosmetycznych, 
do wykonywania zabiegów kosmetycznych, 
szczególnie w zakresie studiowanej specjalności 

P7U_U P7S_UW 

KU2_03 

Prezentuje i wyjaśnia w sposób dostosowany do 
potrzeb konkretnych osób i grup docelowych 
problematykę z zakresu kosmetologii i 
związanych z nią dyscyplin medycznych 

P7U_U P7S_UW 

KU2_04 

Potrafi identyfikować uwarunkowania kulturowe, 
religijne i etniczne problemów klienta usług 
kosmetologicznych  oraz kosmetologów jako 
grupy społecznej 

P7U_U P7S_UK 

KU2_05 

Potrafi sformułować plan działań adekwatny do 
potrzeb i stanu zdrowia klientów usług 
kosmetycznych, uszczegółowiony do zakresu 
studiowanej specjalności 

P7U_U P7S_UO 

KU2_06 

Potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi 
narzędziami i technikami informatycznymi w celu 
pozyskiwania danych poszerzających i 
pogłębiających własną profesjonalną wiedzę, 
analizować i krytycznie oceniać te dane na użytek 
działalności zawodowej 

P7U_U P7S_UW 

KU2_07 
W realizowanych procedurach zabiegów 
kosmetycznych autonomiczne identyfikuje 
własne i cudze błędy i zaniedbania 

P7U_U P7S_UW; P7S_UO 

KU2_08 

Planuje i realizuje indywidualnie i we współpracy 
w grupie zadania diagnostyczne i badawcze w 
zakresie profesji kosmetologa, pogłębione do 
studiowanej specjalności 

P7U_U P7S_UO 
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KU2_09 

W planowaniu i realizowaniu zadań zawodowych 
uwzględnia szczególne potrzeby grup ryzyka 
społecznego oraz konieczność działań 
edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia 

P7U_U P7S_UW; P7S_UO 

KU2_10 

Posiada w zakresie studiowanej specjalności, 
zaawansowane umiejętności kierowania i 
realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych 
lub zachowań ruchowych w pracy z różnymi 
grupami społecznymi 

P7U_U P7S_UK; P7S_UO 

KU2_11 
Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z 
zakresu wybranych form aktywności fizycznej w 
zakresie studiowanej specjalności 

P7U_U P7S_UW 

KU2_12 

Potrafi samodzielnie projektować różne formy 
aktywności fizycznej w zależności od warunków 
środowiskowych i klimatycznych, pogłębione w 
zakresie studiowanej specjalności 

P7U_U P7S_UK 

KU2_13 
Posiada umiejętność przygotowania pisemnego 
opracowania w zakresie studiowanego kierunku i 
specjalności studiów 

P7U_U P7S_UW 

KU2_14 
Posiada umiejętność przygotowania i wygłoszenia 
wystąpień ustnych w zakresie studiowanego 
kierunku i specjalności 

P7U_U P7S_UW; P7S_UK 

KU2_15 
Posiada umiejętności językowe w dyscyplinach 
typowych dla kierunku i specjalności. B2+  

P7U_U P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KK2_01 

Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy o 
człowieku i  wykonywanym zawodzie na użytek 
permanentnie zmieniającego się środowiska 
pracy zawodowej 

P7U_K P7S_KK 

KK2_02 
Jest świadoma/y własnych ograniczeń i wie, kiedy 
zwrócić się do ekspertów 

P7U_K P7S_KK; P7S_KO 

KK2_03 
Okazuje dbałość o prestiż związany z 
wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą 
solidarność zawodową 

P7U_K P7S_KR 

KK2_04 
Wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, 
potrafi zorganizować pracę zespołu 

P7U_K P7S_KR 

KK2_05 
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

P7U_K P7S_KU 

KK2_06 
Potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z 
wykonywaniem zawodu kosmetologa, w tym 
zawężonego do studiowanej specjalności 

P7U_K P7S_KR 

KK2_07 
Środowisko pracy organizuje ze szczególną 
dbałością o bezpieczeństwo własne, otoczenia i 
współpracowników 

P7U_K P7S_KO 

KK2_08 
Autonomicznie formułuje poprawne 
merytorycznie opinie dotyczące różnych 
aspektów działalności zawodowej 

P7U_K P7S_KK 
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KK2_09 

Demonstruje postawę promującą zdrowie i 
aktywność fizyczną w szczególności w zakresie 
profilaktyki przeciążeń psychofizycznych 
związanych ze specyfiką wykonywanego zawodu 
oraz dbałości o estetykę wyglądu, zdrowie i 
samopoczucie własne. 

P7U_K P7S_KR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


