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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 pierwszego 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 PIERWSZEGO STOPNIA 
NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 
 

SYMBOL 
EFEKTU 

KSZTAŁCENIA 
DLA 

KIERUNKU 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW 
PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU 

KOSMETOLOGIA O PROFILU PRAKTYCZNYM   

ODNIESIENIE DO 
UNIWERSALNYCH 
CHARAKTERYSTYK 

I STOPNIA 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

- POZIOM 6 

ODNIESIENIE DO 
CHARAKTERYSTYK 

II STOPNIA POLSKIEJ 
RAMY KWALIFIKACJI 

- POZIOM 6 
ABSOLWENT PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: 

WIEDZA 

KW_01 
Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii 
człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem 
układu immunologicznego) 

P6U_W P6S_WG 

KW_02 

Referuje i jest gotów do stosowania w praktyce 
wiedzy z zakresu biologii, chemii ogólnej, 
biochemii ogólnej i klinicznej, mikrobiologii 
ogólnej, fizjologii oraz parazytologii (także 
biologii ogólnej i fizyki) 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_03 

Wyjaśnia procesy patomechanizmów zaburzeń 
wybranych układów regulacyjnych 
występujących w organizmie człowieka; zna 
przyczyny i mechanizm procesów starzenia się 

P6U_W P6S_WG 

KW_04 Nazywa i opisuje mechanizmy dziedziczenia P6U_W P6S_WG 

KW_05 
Rozumie, referuje i jest gotów do wykorzystania 
w praktyce podstaw farmakologii i 
farmakoterapii 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_06 

Definiuje znaczenie i miejsce aromoterapii we 
współczesnych metodach leczenia środkami 
naturalnymi, posiada wiedze o zastosowaniu 
roślin zielarskich 

P6U_W P6S_WG 

KW_07 
Zna przyczyny i metody niwelowania wad 
postawy ciała, dolegliwości związanych z 
czynnym i biernym aparatem ruchu człowieka 

P6U_W P6S_WG 

KW_08 
Posiada kompleksową wiedzę jak w efektywny 
sposób kształtować w społeczeństwie postawę 
prozdrowotną 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 
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KW_09 

Zna standardy prawne, marketingowe i 
obyczajowe w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej ze szczególnym 
uwzględnieniem usług kosmetycznych oraz 
wykonywania usług na rzecz pracodawców 
 
 
 
 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

KU_01 

Analizuje i formułuje wnioski na potrzeby 
wykonywania badań laboratoryjnych in vitro 
przy użyciu technik mikroskopowych, 
biochemicznych, bakteriologicznych 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_02 

Dokonuje właściwej oceny całościowej 
produktu kosmetycznego, dobiera rodzaj 
kosmetyku do danego typu zabiegu 
kosmetycznego i potrzeb zdrowotnych 
pacjenta/ klienta 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_03 

Stosuje odpowiednie techniki manualne 
niezbędne w zawodzie kosmetologia. Potrafi 
odpowiednio dobierać i wykonywać zabiegi w 
zależności od indywidualnych wymagań i 
potrzeb zdrowotnych pacjentów, ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych technik 
masażu 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

KU_04 
Planuje i przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne, 
prowadzi dokumentację wykonywanych działań 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_05 
Posługuje się odpowiednim sprzętem i 
aparaturą 

P6U_U P6S_UW 

KU_06 

Różnicuje stany i choroby skóry, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanów alergologicznych, zna 
wpływ kosmetyków na skórę, planuje 
odpowiednie działanie profilaktyczne 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_07 

Potrafi odpowiednio dobrać i wykonać przy 
zastosowaniu określonych technik, makijaż i 
stylizacje dopasowane do określonego typu 
urody i sylwetki oraz kontekstów społecznych 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_08 

Dobiera odpowiednią metodę diagnostyczną i 
przeprowadza odpowiednią do potrzeb 
indywidualnych i społecznych i/lub typu 
zabiegu diagnozę  

P6U_U P6S_UW 

KOMPETENCJE 

KK_01 
Wprowadza właściwe standardy działania na 
stanowisku pracy 

P6U_K P6S_KO; P6S_KR 

KK_02 
Zna standardy etyki lekarskiej, związanej z 
przestrzeganiem praw człowieka, dbaniem o 
godność zawodu i uwzględnianiem norm BHP 

P6U_K P6S_KK; P6S_KO 

KK_03 
Posiada umiejętność internalizacji wiedzy 
socjologicznej z podejmowaniem działań 
odpowiadających na potrzeby (w tym 

P6U_K 
P6S_KK; P6S_KO; 

P6S_KR 



 

 

 

                                                                                     Uchwały Senatu WSBiNoZ w Łodzi 

Rok akademicki 2016/2017 

  

3 

 

medyczne) pacjentów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCZELNIANE 
EFEKTY 

KSZTAŁCENIA,  
DO KTÓRYCH 
POGŁĘBIANIA 
ODNIESIONO 

EFEKTY 
SPECJALNOŚCIOWE 

OPIS SPECJALNOŚCIOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA  

ODNIESIENIE DO 
UNIWERSALNYCH 
CHARAKTERYSTYK 

I STOPNIA 
POLSKIEJ RAMY 
KWALIFIKACJI 

- POZIOM 6 

ODNIESIENIE DO 
CHARAKTERYSTYK 

II STOPNIA POLSKIEJ 
RAMY KWALIFIKACJI 

- POZIOM 6 

ABSOLWENT PO UKOŃCZENIU 
STUDIÓW: 

WIEDZA 

KW_07; KW_02 

identyfikuje czynniki warunkujące 
zdrowie człowieka; charakteryzuje 
sposoby oddziaływania terapii ruchowej, 
manualnej oraz innych metod 
leczniczych i pielęgnacyjnych na 
organizm ludzki 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_01; KW_02 

wyjaśnia wpływ środowiska wodnego na 
poszczególne układy organizmu 
ludzkiego, opisuje wpływ temperatury 
wody na organizm ludzki 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_06 

charakteryzuje wykorzystanie 
aromaterapii w zabiegach 
pielęgnacyjnych i leczniczych, także z 
wykorzystaniem preparatów zielarskich 

P6U_W P6S_WG 

KW_05 
referuje i jest gotów do wykorzystania w 
praktyce kosmetologicznej podstaw 
farmakologii i farmakoterapii 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_01; KW_03 

Wykazuje pogłębioną znajomość 
anatomii, fizjologii i patofizjologii 
człowieka uzasadniając plan 
kosmetologicznych zabiegów 
pielęgnacyjnych i leczniczych 

P6U_W P6S_WG 

KW_01; KW_02; 
KW_03 

opisuje najczęstsze schorzenia w 
zakresie stopy, wrodzone i nabyte 
zaburzenia aparatu paznokciowego 

P6U_W P6S_WG 
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wymienia podstawowe pojęcia i 
wyjaśnia definicje obowiązujące w 
podologii 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_01; KW_02; 
KW_03 

wyjaśnia działanie refleksologii i jej 
wpływ na organizm; wyjaśnia cele 
refleksologii 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_03 

definiuje postacie cukrzycy, opisuje 
patofizjologie choroby, wyjaśnia 
powikłania naczyniowe w cukrzycy - 
mikro i makroangiopatię, opisuje 
powikłania cukrzycy, charakteryzuje 
zespół stopy cukrzycowej 

P6U_W P6S_WG 

opisuje pielęgnacje zmian skórnych w 
przebiegu stopy cukrzycowej 

P6U_W P6S_WG 

KW_01; KW_03 

rozpoznaje zaburzenia biomechaniki 
chodu i wskazuje ich etiologię, definiuje 
metody oceny funkcjonalnej stopy i 
chodu człowieka; wyjaśnia 
interdyscyplinarny, wieloprofilowy 
charakter chorób stóp 

P6U_W P6S_WG 

KW_01; KW_03 

opisuje budowę aparatu 
paznokciowego, definiuje 
nieprawidłowości  macierzy paznokcia, 
opisuje nieprawidłowości łożyska 
paznokcia ,wskazuje nieprawidłowości 
kształtu paznokcia 

P6U_W P6S_WG 

KW_02; KW_03 

różnicuje zakażenia bakteryjne paznokci 
i otaczającej skóry definiuje choroby 
wirusowe aparatu paznokciowego, 
opisuje zmiany w obrębie skóry stóp, 
odróżnia grzybicę stóp i aparatu 
paznokciowego, wymienia podstawowe 
schorzenia dermatologiczne skóry stóp 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_01; KW_02; 
KW_03; KW_09 

charakteryzuje normy i procedury 
zabiegów podologicznych z 
wykorzystaniem odpowiednich 
preparatów kosmetycznych, 
odpowiednich narzędzi i ortez, zgodnie z 
zaplanowaną terapią 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_02; KW_03; 
KW_05 

opisuje reakcję nadwrażliwości skóry na 
kosmetyki kolorowe (alergiczne i 
niealergiczne) 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

przedstawia skład kosmetyków 
kolorowych w zakresie uprawnień 
kosmetologa ze specjalnością wizaż i 
stylizacja, opisuje skład kosmetyków 
kolorowych i dokonuje ich klasyfikacji 

P6U_W P6S_WG 
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KW_02 

Referuje i jest gotów do stosowania w 
praktyce wiedzy z zakresu biologii, 
chemii ogólnej, biochemii ogólnej i 
klinicznej, mikrobiologii ogólnej, 
fizjologii oraz parazytologii w kontekście 
wiedzy o zdrowiu człowieka 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

KU_01 

analizuje i formułuje wnioski na 
potrzeby wykonywania badań 
laboratoryjnych in vitro przy użyciu 
technik mikroskopowych, 
biochemicznych, bakteriologicznych, w 
tym określa czynniki związane ze stylem 
życia, warunkujące zdrowie człowieka 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_03; KU_04; 
KU_05 

umiejętnie wykorzystuje sprzęt i 
aparaturę do masażu i zabiegów 
pielęgnacyjnych i leczniczych; planuje i 
prowadzi ćwiczenia korygujące wady 
postawy ciała i modelujące sylwetkę 
człowieka 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

KU_03; KU_05; 
KU_06 

dobiera odpowiednie techniki masażu 
oraz zabiegi hydroterapii w zależności 
od celów i holistycznie postrzeganych 
potrzeb pacjenta/klienta 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

KU_03; KU_04; 
KU_05; KU_06 

wykonuje zabieg z wykorzystaniem 
peelingu mechanicznego na ciało, 
przeprowadza zabiegi body -wraping 
oraz zabiegi owijania 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

przeprowadza zabiegi kosmetyczne 
całego ciała z wykorzystaniem 
mikronizowanych alg, błota i 
odpowiednio dobranych preparatów 
kosmetycznych w zależności od 
problematyki skóry 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

przeprowadza zabieg pielęgnacji ciała z 
wykorzystaniem alternatywnych technik 
masażu, łączy masaż wykonywany bańką 
chińską, bambusami, kamieniami z 
zastosowaniem klasycznych technik w 
terapii manualnej 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

KU_05; KU_08; 
KU_06 

wykorzystuje metody diagnozy 
refleksologicznej w stosunku do zmian 
chorobowych; przeprowadza diagnozę 
refleksologiczną, wskazuje efekty 
terapeutyczne zastosowanych technik 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_01; KU_03; 
KU_08; KU_04; 
KU_05; KU_06 

rozpoznaje postacie cukrzycy i objawy 
powikłań naczyniowych w cukrzycy 
(zespół stopy cukrzycowej) 

P6U_U P6S_UW 
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dokonuje podstawowej oceny 
funkcjonalnej stopy i chodu człowieka 

P6U_U P6S_UW 

przeprowadza diagnozę stóp  z różnych 
perspektyw diagnostycznych; różnicuje 
jednostki chorobowe i wyjaśnia terapie 
w zakresie dostępnym dla kosmetologa 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

przeprowadza masaż, zabieg 
podologiczny z wykorzystaniem 
odpowiednich preparatów 
kosmetycznych, dobiera odpowiednie 
narzędzia i ortezy zgodnie z 
zaplanowaną terapią 

P6U_U 
P6S_UW; P6S_UK; 

P6S_UO 

KU_07 

dobiera skład kosmetyków kolorowych 
do potrzeb zdrowotnych klienta 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

przeprowadza analizę kolorystyczną z 
zastosowaniem zaawansowanych 
technik makijażu w zakresie 
modelowania twarzy, makijażu oczu, ust 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

projektuje i wykonuje makijaże 
fantazyjne, fotograficzne, reklamowe, 
historyczne, wieczorowe i inne 
okazjonalne 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

projektuje zestawienie garderoby dla 
poszczególnych typów sylwetek z 
uwzględnieniem okoliczności i statusu 
społecznego 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_07 

wymienia, objaśnia i stosuje zasady 
zestawienia garderoby dla 
poszczególnych typów sylwetek z 
uwzględnieniem okoliczności i statusu 
społecznego 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KOMPETENCJE 

KK_01 

Wprowadza właściwe standardy 
działania w czasie zabiegów 
pielęgnacyjnych i leczniczych różnego 
typu 

P6U_K P6S_KO; P6S_KR 

KK_02 

Przestrzega standardów etyki lekarskiej, 
związanej z prawami człowieka, 
dbaniem o godność zawodu i 
uwzględnianiem norm BHP w czasie 
zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych 
różnego typu 

P6U_K P6S_KK; P6S_KO 

KK_03 

Posiada umiejętność internalizacji 
wiedzy socjologicznej i psychologicznej 
w podejmowaniu działań 
odpowiadających na potrzeby medyczne 
pacjentów 

P6U_K 
P6S_KK; P6S_KO; 

P6S_KR 
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