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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie określenia efektów uczenia się  

dla kierunku ,,Kosmetologia” – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym,  

prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej  

oraz przyporządkowania kierunku do dyscyplin naukowych 

w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 
 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA 
NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 
 

Instytucja WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI 

Jednostka prowadząca Instytut Kosmetologii 

Kierunek studiów KOSMETOLOGIA 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedzin i dyscyplin nauki 

Dziedzina Dyscyplina 

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
nauki o zdrowiu 

nauki medyczne 

Dyscyplina wiodąca 

nauki o zdrowiu 

 

Dyscyplina Procentowy udział liczby punktów ECTS 

nauki o zdrowiu 89% 

nauki medyczne 11% 

 

Objaśnienia oznaczeń 

K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty uczenia się 

W kategoria wiedzy 

U kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych  

1, 2, 3 i kolejne numery efektów uczenia się 

G zakres/głębia 

K (drugie po podkreślniku) kontekst/uwarunkowania/ skutki 

W (drugie po podkreślniku) 
wykorzystanie wiedzy/wykonywane zadania/ rozwiązywane 
problemu 

K (drugie po podkreślniku w 
przypadku umiejętności) 

komunikowanie/upowszechnienie wiedzy/posługiwanie się 
językiem obcym 

O organizacja pracy/planowanie/ praca zespołowa 

U (po podkreślniku) uniwersalne 

U (drugie po podkreślniku) 
uczenie się/planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych 
osób 

K (drugie po podkreślniku w krytyczne podejście oceny 
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przypadku kompetencji 
społecznych) 

O (drugie po podkreślniku) odpowiedzialność 

R rola zawodowa 

P6U_W, P6U_U, P6U_K 

składniki opisu uniwersalnych charakterystyk pierwszego 
stopnia odpowiednio dla wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych dla kwalifikacji na 6 poziomie Polskiej Ramy 
Kwalifikacji (PRK) 

P6S_WG, P6S_WK, P6S_UW, 
P6S_UK, P6S_UO, P6S_UU, 
P6S_KK, P6S_KR, 
P6S_KO 

składniki opisu charakterystyk drugiego stopnia odpowiednio 
dla wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych dla 
kwalifikacji na 6 poziomie PRK (z uwzględnieniem kształcenia 
w zakresie nauk społecznych i humanistycznych) 

 
 

SYMBOL 
EFEKTU 

UCZENIA SIĘ 
DLA 

KIERUNKU 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 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 

WIEDZA 

Absolwent zna i rozumie:  

KW_01 

zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii 
człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem 
układu immunologicznego) i ich zastosowanie 
praktyczne w działalności zawodowej 
kosmetologa 

P6U_W P6S_WG 

KW_02 

zagadnienia zakresu biologii, chemii ogólnej, 
biochemii ogólnej i klinicznej, mikrobiologii 
ogólnej, fizjologii oraz parazytologii (także 
biologii ogólnej i fizyki) i ich zastosowanie 
praktyczne w działalności zawodowej 
kosmetologa 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_03 

procesy patomechanizmów zaburzeń 
wybranych układów regulacyjnych 
występujących w organizmie człowieka, a także 
zna i rozumie przyczyny i mechanizm procesów 
starzenia się, w kontekście zastosowania tejże 
wiedzy w działalności zawodowej kosmetologa 

P6U_W P6S_WG 

KW_04 
mechanizmy dziedziczenia w kontekście 
wykonywania zabiegów kosmetologicznych 

P6U_W P6S_WG 

KW_05 

podstawowe zagadnienia z zakresu 
farmakologii i farmakoterapii i rozumie 
konieczność wykorzystania tej wiedzy w 
praktyce zawodowej kosmetologa 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 
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KW_06 

znaczenie i miejsce aromaterapii we 
współczesnych metodach leczenia środkami 
naturalnymi, a także zna i rozumie zagadnienia 
z zakresu zastosowania roślin zielarskich 

P6U_W P6S_WG 

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

P6U_W P6S_WG 

KW_08 
zasady kształtowania w społeczeństwie 
postawy prozdrowotnej 

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

KW_09 

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 

KW_10 

podstawowe zagadnienia ekonomiczne, prawne 
i etyczne i inne uwarunkowania z zakresu 
działalności zawodowej kosmetologa, w tym 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W P6S_WK 

KW_11 
podstawy estetyki w zakresie definiowania i 
analizy podstawowych pojęć  

P6U_W P6S_WG 

KW_12 

najważniejsze zagadnienia związane z 
kosmetykami, ich składem, formami 
kosmetycznymi, sposobami aplikacji oraz 
technologią produkcji  

P6U_W P6S_WG; P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent potrafi: 

KU_01 

dokonać analizy i sformułować wnioski na 
potrzeby wykonywania badań laboratoryjnych 
in vitro przy użyciu technik mikroskopowych, 
biochemicznych, bakteriologicznych 

P6U_U P6S_UW 

KU_02 

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

P6U_U P6S_UW 

KU_03 

stosować odpowiednie techniki manualne 
niezbędne w zawodzie kosmetologia - potrafi 
odpowiednio planować, 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 
zaplanować i przeprowadzić zabiegi 
pielęgnacyjne, a także potrafi prowadzić 
dokumentację wykonywanych działań 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_05 
posługiwać się odpowiednim sprzętem i 
aparaturą niezbędną w pracy kosmetologa 

P6U_U P6S_UW 



 

 

 

                                                                                     Uchwały Senatu WSBiNoZ w Łodzi 

Rok akademicki 2018/2019 

  

4 

 

KU_06 

różnicować stany i choroby skóry, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanów 
alergologicznych, a także potrafi ocenić wpływ 
kosmetyków na skórę i zaplanować 
odpowiednie działanie profilaktyczne 

P6U_U P6S_UW; P6S_UO 

KU_07 

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 

dobrać odpowiednią metodę diagnostyczną i 
przeprowadzić odpowiednią do potrzeb 
indywidualnych i społecznych lub typu zabiegu 
diagnozę  

P6U_U P6S_UW 

KU_09 

komunikować się, pracować i współdziałać w 
grupie posługującej się językiem obcym na 
poziomie B2, w tym w zakresie właściwym dla 
kosmetologii, przyjmując w niej różne role 

P6U_U 
P6S_UK; P6S_UO;  

P6S_UU 

KU_10 

komunikować się z klientami gabinetów 
kosmetycznych oraz wykorzystując język 
naukowy ze specjalistami w zakresie 
problemów zdrowotnych związanych z 
kosmetologią  

P6U_U P6S_UK 

KU_11 

korzystać z technik informacyjnych w celu 
pozyskiwania i przechowywania danych, potrafi 
korzystać z różnych programów stosowanych w 
kosmetologii  

P6U_U P6S_UW 

KU_12 

dokonać analizy własnych działań i wskazać 
obszary wymagające modyfikacji w przyszłości; 
potrafi samodzielnie planować i realizować 
własne uczenie się przez całe życie  

P6U_U P6S_UU 

KU_13 

samodzielnie wykonać podstawowe zabiegi 
fizjoterapeutyczne w celach kosmetycznych 
oraz stosować metody odnowy biologicznej  

P6U_U P6S_UW 

KU_14 

przedstawić klientom najnowsze osiągnięcia w 
dziedzinie kosmetologii i medycyny estetycznej 
oraz przygotować ich do ewentualnych 
zabiegów, przestrzegając zasad etyki 
zawodowej 

P6U_U P6S_UR 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Absolwent jest gotów do: 

KK_01 
wprowadzania właściwych standardów 
działania na stanowisku pracy 

P6U_K P6S_KO; P6S_KR 

KK_02 

przestrzegania standardów etyki lekarskiej, 
związanej z przestrzeganiem praw człowieka, 
dbaniem o godność zawodu i uwzględnianiem 
norm BHP 

P6U_K P6S_KK; P6S_KO 

KK_03 
internalizacji wiedzy socjologicznej z 
podejmowaniem działań odpowiadających na 
potrzeby (w tym medyczne) pacjentów 

P6U_K 
P6S_KK; P6S_KO; 

P6S_KR 
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KK_04 uczenia się przez całe życie P6U_K P6S_KK 

KK_05 

krytycznej oceny własnych ograniczeń i 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu 

P6U_K P6S_KK 

KK_06 

inicjowania działań, myślenia i działania w 
sposób przedsiębiorczy oraz określania 
priorytetów służących realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

P6U_K P6S_KK; P6S_KO 

KK_07 
właściwego rozwiązywania problemów 
typowych dla działalności kosmetologa 

P6U_K P6S_KR; P6S_KO 

 
 
 
 
 
 


