Załącznik nr 4
Standardy kształcenia dla kierunku studiów:
Kosmetologia
A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie
powinna być mniejsza niż 2200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System)
nie powinna być mniejsza niż 180.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk
o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien umieć: planować
rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonywać
zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i
przeciwwskazań; prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle
współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej
chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Absolwent powinien znać
język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o
zdrowiu. Powinien być przygotowany do: pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym
zakresie świadczonych usług, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji
skóry zmienionej chorobowo oraz systematycznego doskonalenia zawodowego. Mając
świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać
swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i
uregulowaniami prawnymi. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów
drugiego stopnia.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

405

38

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

435

41

Razem

840

79
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2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Biologii i genetyki
2. Biofizyki
3. Anatomii
4. Histologii
5. Fizjologii i patofizjologii
6. Biochemii
7. Higieny
8. Mikrobiologii i immunologii
9. Farmakologii
10. Doraźnej pomocy przedmedycznej
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Kosmetologii pielęgnacyjnej
2. Kosmetologii upiększającej
3. Receptury kosmetycznej
4. Dermatologii
5. Fizjoterapii i masażu
6. Chemii kosmetycznej
7. Estetyki

405

38

45
30
30
30
60
45
30
60
60
15
435

41

105
75
30
90
45
60
30

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1.
Kształcenie w zakresie biologii i genetyki
Treści kształcenia: Poziomy organizacji żywej materii. Funkcjonowanie organizmów.
Elementy ekologii. Elementy parazytologii. Cytofizjologia komórki. Elementy genetyki
klasycznej, populacyjnej i molekularnej. Genetyczne aspekty różnicowania komórek.
Dziedziczenie.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia fenomenu funkcjonowania
żywych organizmów na poszczególnych poziomach ich organizacji; opisu zależności między
organizmami a środowiskiem; rozumienia genetycznego podłoża różnicowania organizmów
oraz mechanizmów dziedziczenia.
2.
Kształcenie w zakresie biofizyki
Treści kształcenia: Fizyczne podstawy procesów fizjologicznych – krążenia, przewodnictwa
nerwowego, wymiany gazowej, ruchu, wymiany substancji. Wpływ czynników fizycznych
środowiska na organizmy żywe. Metodyka pomiaru wielkości fizycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywania pomiaru lub wyznaczania
wielkości fizycznych dotyczących organizmów żywych i środowiska; opisu wpływu
czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe.
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3.
Kształcenie w zakresie anatomii
Treści kształcenia: Elementy anatomii prawidłowej organizmu ludzkiego. Elementy anatomii
funkcjonalnej i rozwojowej. Współzależność między budową i funkcją organizmu w
warunkach zdrowia i choroby. Definicja rodzajów tkanek. Budowa mikroskopowa tkanek i
narządów.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania zasadniczych struktur
ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji; rozumienia zależności między budową a czynnością
narządu.
4.
Kształcenie w zakresie histologii
Treści kształcenia: Budowa mikroskopowa powłok ciała – naskórka, skóry właściwej, tkanki
podskórnej. Włosy – budowa, rozwój. Budowa i czynność gruczołów łojowych i potowych.
Paznokcie – budowa i wzrost. Odmienność powłok w różnych częściach ciała.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwanie się wiedzą z zakresu
prawidłowej budowy histologicznej tkanek i narządów; rozpoznawania tkanek i narządów w
preparatach mikroskopowych.
5.
Kształcenie w zakresie fizjologii i patofizjologii
Treści kształcenia: Podstawowe zagadnienia fizjologii ogólnej. Elementy cytofizjologii.
Mechanizm regulacji nerwowej i hormonalnej. Fizjologia układu ruchu. Krążenie. Funkcje
fizjologiczne krwi. Mechanizmy oddychania. Trawienie i wchłanianie. Wydzielanie i
termoregulacja. Fizjologia rozrodu. Pojęcie zdrowia i choroby. Mechanizmy odczynu
zapalnego. Ból. Zaburzenia procesów gojenia. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i
kwasowo-zasadowej. Działanie czynników patogennych. Awitaminozy. Regulacja
neurohormonalna.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i opisu mechanizmów
funkcjonowania organizmu ludzkiego; rozumienia poszczególnych funkcji organizmu
ludzkiego jako powiązanych elementów zintegrowanej całości; rozumienia i opisu
mechanizmów rozwoju zaburzeń czynnościowych; oceny wpływu czynników patogennych na
stan czynnościowy organizmu.
6.
Kształcenie w zakresie biochemii
Treści kształcenia: Mikrocząsteczki. Makrocząsteczki. Struktura i funkcje biologiczne białek.
Enzymologia. Biochemia tkanek. Błony komórkowe – struktura, mechanizmy transportu,
transdukcja sygnału. Metabolizm węglowodanów i lipidów. Katabolizm białek i
aminokwasów. Aminy biogenne. Molekularny mechanizm biosyntezy białek, DNA i RNA.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia budowy i funkcji biologicznych
białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów oraz hormonów i witamin;
rozumienia głównych szlaków metabolicznych oraz mechanizmów regulacji metabolizmu.
7.
Kształcenie w zakresie higieny
Treści kształcenia: Czynniki środowiskowe wpływające na stan zdrowia człowieka.
Zanieczyszczenia środowiska związane z działalnością człowieka. Zasady higieny pracy i
BHP w laboratoriach i gabinecie kosmetycznym. Higiena psychiczna i profilaktyka
uzależnień. Podstawowe pojęcia i metody stosowane w badaniach epidemiologicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i oceny jakości zdrowotnej w
relacji do stanu środowiska; propagowania i prowadzenia działań profilaktycznych;
wprowadzania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
8.
Kształcenia w zakresie mikrobiologii i immunologii
Treści kształcenia: Bakteriologia ogólna i szczegółowa. Elementy wirusologii i mikologii.
Mikrobiologia środowiska naturalnego. Normalna flora bakteryjna ustroju ludzkiego.
Charakterystyka bakterii, wirusów i grzybów chorobotwórczych. Podstawy mikrobiologii
kosmetycznej. Kontrola drobnoustrojów w produkcji kosmetycznej. Budowa i funkcje układu
odpornościowego. Komórki immunologicznie kompetentne. Antygeny i przeciwciała.
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Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. Odporność nieswoista – interferony, układ
dopełniacza. Regulacja procesów odpornościowych. Immunoprofilaktyka i immunoterapia.
Mechanizmy reakcji alergicznych. Elementy diagnostyki immunologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z zakresu
mikrobiologii szczegółowej; badania wrażliwości drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne i
antyseptyczne; stosowania wybranych metod kontroli mikrobiologicznej kosmetyków; oceny
skuteczności dezynfekcji i sterylizacji; opisu budowy i funkcji układu odpornościowego;
rozumienia działania układu odpornościowego; rozumienia mechanizmów reakcji
immunologicznych.
9.
Kształcenie w zakresie farmakologii
Treści kształcenia: Definicja leku, rodzaje leków ze względu na pochodzenie, formy
farmaceutyczne leków, drogi podawania. Losy leku w organizmie – wchłanianie, dystrybucja,
drogi wydalania, metabolizm. Molekularne i komórkowe mechanizmy działania leków.
Działanie farmakologiczne, działania niepożądane, interakcje leków. Interakcje między
lekami a składnikami pokarmowymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: posługiwania się podstawową wiedzą
farmakologiczną w zakresie: wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg podawania
leków, znajomości losów leków w organizmie, znajomości mechanizmów działania leków;
rozumienia działania terapeutycznego oraz działania niepożądanego manifestującego się
zmianami dermatologicznymi.
10.
Kształcenie w zakresie doraźnej pomocy przedmedycznej
Treści kształcenia: Przyczyny bezpośredniego zagrożenia życia. Zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w nagłych przypadkach.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1.
Kształcenie w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej
Treści kształcenia: Rozpoznawanie rodzajów skóry. Pielęgnacja dłoni – masaż, manicure
biologiczny, manicure tradycyjny. Masaż klasyczny twarzy, szyi i dekoltu. Pielęgnacja
oprawy oczu. Stosowanie masek kosmetycznych. Zabiegi nawilżające skórę twarzy, szyi i
dekoltu. Zabiegi przeznaczone dla skóry łojotokowej i wrażliwej. Pielęgnacja stóp – masaż
relaksacyjny, pedicure pielęgnacyjny. Metody usuwania zbędnego owłosienia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego;
stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; poprawnego wykonania zabiegów
kosmetycznych i pielęgnacyjnych, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
2.
Kształcenie w zakresie kosmetologii upiększającej
Treści kształcenia: Zabiegi zapobiegające i zmniejszające otyłość. Zabiegi wspomagające
leczenie cellulitu. Zabiegi zapobiegające i zmniejszające rozstępy skórne. Zabiegi stosowane
w przypadkach głębokiego złuszczania naskórka. Makijaż podstawowy. Modelowanie za
pomocą podkładu i pudru. Makijaż korekcyjny stosowany w przypadku defektów
kosmetycznych – blizn potrądzikowych, teleangiestazji, przebarwień, asymetrii. Pielęgnacja
dekoltu i biustu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przeprowadzania analizy kolorystycznej;
planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego; stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem;
poprawnego wykonywania zabiegów upiększających z uwzględnieniem wskazań i
przeciwwskazań.
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3.
Kształcenie w zakresie receptury kosmetycznej
Treści kształcenia: Substancje czynne w recepturze kosmetycznej – działanie, zastosowania,
interakcje. Stosowanie podłuż gotowych w recepturze. Substancje pomocnicze i konserwujące
w recepturze. Przykładowe receptury różnych form kosmetycznych – zastosowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: odczytywania receptury i ustalania zakresu
funkcji jej składników; poprawnego stosowania podstawowych elementów receptury
kosmetyku.
4.
Kształcenie w zakresie dermatologii
Treści kształcenia: Czynność i funkcja skóry. Skóra jako organ immunologiczny.
Podstawowe jednostki chorobowe skóry, skóry owłosionej i paznokci – objawy, patogeneza,
sposób postępowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania chorobowych zmian skóry;
odpowiedniego postępowania zaleconego przez lekarza w przypadku chorobowych zmian
skóry i paznokci.
5.
Kształcenie w zakresie fizjoterapii i masażu
Treści kształcenia: Masaż klasyczny ciała. Techniki masażu leczniczego. Podstawowe
techniki fizjoterapeutyczne – światłolecznictwo, elektrolecznictwo, ciepłolecznictwo,
wodolecznictwo, kinezyterapia, balneoterapia – podstawy fizyczne, zastosowania. Elementy
odnowy biologicznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykonywania masażu klasycznego ciała;
stosowania podstawowych technik fizjoterapeutycznych i metod kosmetycznych odnowy
biologicznej.
6.
Kształcenie w zakresie chemii kosmetycznej
Treści kształcenia: Elementy wiedzy o pierwiastkach i związkach chemicznych. Budowa,
otrzymywanie, właściwości i zastosowania: tlenków, wodorotlenków, kwasów i soli
nieorganicznych, węglowodorów, alkoholi, fenoli, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów
karboksylowych i ich pochodnych, amin, mono- i polisacharydów, aminokwasów oraz
peptydów. Metody uzdatniania i oczyszczania wody do celów kosmetycznych i
laboratoryjnych. Podstawowe obliczenia chemiczne stosowane w kosmetyce i laboratorium
chemicznym. Podstawowe czynności laboratoryjne. Bezpieczeństwo i higiena pracy z
surowcami kosmetycznymi.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: opisu właściwości wybranych pierwiastków
chemicznych, związków nieorganicznych i organicznych; opisu zachowania i reaktywności
wybranych grup związków nieorganicznych i organicznych; korzystania z wody jako
podstawowej dla przyrody fazy ciekłej; uzdatniania i oczyszczania wody do celów
kosmetycznych i laboratoryjnych; wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych;
wykonywania podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych w kosmetyce.
7.
Kształcenie w zakresie estetyki
Treści kształcenia: Historia estetyki jako dyscypliny filozoficznej. Definicje i analiza pojęć
podstawowych. Piękno jako wartość estetyczna. Kryteria piękna w estetyce. Zmienność
upodobań estetycznych w różnych epokach historycznych. Uroda. Uroda człowieka
współczesnego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu do
typu urody i okoliczności; stylizacji wizualnej sylwetki.
IV. PRAKTYKI
Praktyki są nieodłącznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu. Powinny
one trwać nie krócej niż 8 tygodni i odbywać się w gabinetach kosmetycznych:
– 4 tygodnie po pierwszym roku – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej,
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– 4 tygodnie po drugim roku – w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i
upiększającej.
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego
– w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków
obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS;
technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty
ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika
menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving
Licence).
2. Programy nauczania powinny zawierać treści humanistyczne w wymiarze nie
mniejszym niż 60 godzin, którym przypisać należy nie mniej niż 3 punkty ECTS.
3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej.
4. Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, względnie ćwiczenia
audytoryjne, laboratoryjne lub praktyczne.
5. Student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego
(w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeżeli przewiduje ją program nauczania).
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B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna
być mniejsza niż 1200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie
powinna być mniejsza niż 120.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent powinien posiadać umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą
ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien
być przygotowany do: planowania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z
rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego
zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry
zmienionej chorobowo; zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego; oceny
jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji
kosmetyków; współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i
profesjonalne); współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów; kierowania zespołami
kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik
kosmetycznych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego
stopnia (doktoranckich).
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

120

12

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

360

35

Razem

480

47
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2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS
C. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Alergologii
2. Endokrynologii
3. Onkologii skóry
4. Toksykologii kosmetyku
D. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Chirurgii plastycznej, pourazowej i estetycznej
2. Kosmetologii leczniczej
3. Rehabilitacji
4. Sensoryki i środków zapachowych
5. Surowców kosmetycznych
6. Przemysłowej produkcji kosmetyków
7. Receptury preparatów kosmetycznych
8. Prawa i ekonomii

120

12

30
30
30
30
360

35

45
75
30
30
45
45
45
45

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
11. Kształcenie w zakresie alergologii
Treści kształcenia: Mechanizmy reakcji alergicznych. Choroby dróg oddechowych i
skóry o podłożu alergicznym. Czynniki cywilizacyjne a rozwój alergii. Astma
oskrzelowa w środowisku zawodowym. Leki o działaniu przeciwalergicznym. Wstrząs
anafilaktyczny. Postępowanie w ostrych stanach alergii. Diagnostyka nadwrażliwości i
chorób alergicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania zmian o podłożu
alergicznym; doboru metod i testów do oceny reakcji alergicznych.
12. Kształcenie w zakresie endokrynologii
Treści kształcenia: Wpływ chorób endokrynologicznych na zmiany w obrębie skóry i
jej przydatków. Otyłość i anoreksja – choroby zmieniające sylwetkę i jakość tkanki
skórnej. Farmakoterapia endokrynologiczna z uwzględnieniem działań ubocznych
występujących przy długotrwałym stosowaniu leków, w tym hormonów
steroidowych i płciowych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy na temat
chorób endokrynologicznych; oceny wpływu chorób endokrynologicznych na zmiany
w obrębie skóry i jej przydatków.
13. Kształcenie w zakresie onkologii skóry
Treści kształcenia: Genetyczne uwarunkowania powstawania nowotworów skóry.
Rola kofaktorów w rozwoju nowotworów skóry. Wywiad dermatologicznokosmetyczny. Stany przednowotworowe skóry. Starzenie się skóry a rozwój
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nowotworów. Nowotwory wywodzące się z poszczególnych elementów składowych
skóry. Ogólnoustrojowe nowotwory z manifestacją skórną.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy na temat
nowotworów skóry oraz nowotworów ogólnoustrojowych z manifestacją skórną;
przeprowadzania wywiadu dermatologiczno-kosmetycznego; rozpoznawania zmian
skórnych w stanach przednowotworowych.
14. Kształcenie w zakresie toksykologii kosmetyku
Treści kształcenia: Rola i zadania współczesnej toksykologii. Definicje pojęć
podstawowych: trucizny, dawki, toksyczności, stopnia toksyczności, rodzaju zatrucia.
Mechanizmy działania toksycznego. Przyczyny zatruć ostrych i przewlekłych.
Przyczyny uzależnień. Zatrucia lekami i kosmetykami. Ocena narażenia zawodowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: definiowania podstawowych pojęć z
zakresu toksykologii; rozumienia mechanizmów działania toksycznego; oceny
narażenia zawodowego na substancje chemiczne; oceny toksyczności kosmetyku w
zależności od dawki i rodzaju aplikacji.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie chirurgii plastycznej, pourazowej i estetycznej
Treści kształcenia: Podstawowe zadania chirurgii plastycznej. Stosowanie laserów w
chirurgii estetycznej. Alfa- i beta-hydroksykwasy w chirurgii estetycznej. Odnowa
skóry – złuszczanie. Rodzaje pilingów chemicznych. Powikłania po zabiegach
dermabrazji. Materiały wypełniające ubytki skóry i korygujące wady. Toksyna
botulinowa w medycynie estetycznej. Preparaty wybielające. Możliwości naprawcze w
chirurgii plastycznej.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania kamuflażu defektów
skóry; posługiwania się wiedzą o chirurgicznych metodach usuwania defektów.
2. Kształcenie w zakresie kosmetologii leczniczej
Treści kształcenia: Zabiegi lecznicze i wspomagające leczenie skóry: atroficznej, z
trądzikiem pospolitym, z trądzikiem różowatym, z atopowym zapaleniem skóry.
Masaż leczniczy. Zabiegi regenerujące włosy zniszczone lub nadmiernie
przetłuszczające się. Pedicure leczniczy – zabiegi zapobiegające tworzeniu się
odcisków, zabiegi zmniejszające nadmierną potliwość stóp, klamry korekcyjne na
wrastające paznokcie. Zabiegi liftingujące. Makijaż permanentny. Odbudowa
naturalnej płytki paznokciowej. Zastosowanie laserów w teleangiestazji i usuwaniu
zbędnego owłosienia. Zabiegi zmniejszające przebarwienia i plamy pigmentacyjne.
Makijaż kamuflujący blizny i naczyniaki. Rekonstrukcja brwi. Korekta czerwieni
warg. Metodyka badań potwierdzających deklarowaną przez producenta skuteczność
preparatów kosmetycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: różnicowania defektów
kosmetycznych i chorób skóry; wykonywania dopuszczalnych i zalecanych zabiegów
leczniczych.
3. Kształcenie w zakresie rehabilitacji
Treści kształcenia: Przyczyny występowania dolegliwości w obrębie aparatu ruchu,
układu krążenia i osteoporozy. Rehabilitacja pod kątem bólów kręgosłupa i wad
postawy ciała. Profilaktyka zdrowia. Łagodzenie dolegliwości u osób chorych i w
podeszłym wieku.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: postępowania w przypadkach bólów
kręgosłupa i wad postawy ciała; podejmowania działań w zakresie profilaktyki
zdrowia i łagodzenia dolegliwości u osób otyłych i w podeszłym wieku.
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4. Kształcenia w zakresie sensoryki i środków zapachowych
Treści kształcenia: Charakterystyka zmysłów powonienia i smaku. Chemorecepcja.
Chemia naturalnych i syntetycznych produktów zapachowych. Analiza i zastosowania
produktów zapachowych. Elementy perfumerii. Zastosowania olejków eterycznych w
kosmetologii, higienie i aromaterapii.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania substancji
zapachowych; stosowania olejków eterycznych w aromaterapii.
5. Kształcenie w zakresie surowców kosmetycznych
Treści kształcenia: Związki chemiczne stosowane w kosmetyce. Substancje
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego stosowane w kosmetologii i lecznictwie.
Związki biologicznie czynne – działanie i zastosowania w kosmetologii.
Ziołolecznictwo. Surowce kosmetyczne pochodzenia naturalnego. Metody badania
surowców kosmetycznych. Ocena jakości surowców kosmetycznych. Standaryzacja
surowców kosmetycznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystywania wiedzy z zakresu
budowy, właściwości chemicznych i zastosowań związków chemicznych pochodzenia
naturalnego i syntetycznego w kosmetyce; rozumienia zakresu działania biologicznego
preparatów otrzymywanych z surowców roślinnych i zwierzęcych; przygotowywania
wyciągów roślinnych; oceny jakości surowców kosmetycznych.
6. Kształcenie w zakresie przemysłowej produkcji kosmetyków
Treści kształcenia: Technologia wytwarzania aplikacyjnych form preparatów
kosmetycznych. Operacje jednostkowe i aparatura stosowana w przemyśle
kosmetycznym. Podstawowe formy preparatów kosmetycznych. Charakterystyka i
trwałość form fizycznych preparatów kosmetycznych. Konserwacja i przechowywanie
preparatów kosmetycznych. Kontrola jakości kosmetyków. Metody badania
kosmetyków. Zasady właściwej praktyki przemysłowej (GMP – Good Manufacturing
Practice). Właściwa praktyka laboratoryjna (GLP – Good Laboratory Practice).
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia procesu przemysłowego
wytwarzania form kosmetycznych; badania i kontroli jakości surowców oraz
preparatów kosmetycznych.
7. Kształcenie w zakresie receptur preparatów kosmetycznych
Treści kształcenia: Definicja receptur kosmetyku. Substancje czynne w kosmetyku –
działanie, zastosowania, interakcje. Stosowanie podłoży gotowych. Substancje
pomocnicze a konserwujące w kosmetyku. Receptura różnych kosmetyków –
zastosowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: odczytywania i opracowywania
receptur preparatów kosmetycznych; stosowania innowacyjnych rozwiązań
recepturowych; doboru podłoża, formy aplikacyjnej i substancji pomocniczych
stosownie do funkcji kosmetyku i substancji czynnych; przewidywania interakcji
kosmetyków.
8. Kształcenie w zakresie prawa i ekonomii
Treści kształcenia: Elementy ekonomii. Przychody i koszty działalności gospodarczej.
Księga przychodów i rozchodów. Podatki. Usługi kosmetyczne. Handel kosmetykami.
Ustawodawstwo. Ogólne zagadnienia prawne. Prawo cywilne – część ogólna i prawo
rzeczowe. Prawo pracy. Prawo gospodarcze. Prawo finansowe.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: interpretowania aktów prawnych;
stosowania prawa w działalności usługowej; posługiwania się podstawowymi
instrumentami ekonomii, zarządzania i marketingu.
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IV. INNE WYMAGANIA
1. Kształcenie na drugim stopniu mogą podejmować osoby, które ukończyły studia
pierwszego stopnia na kierunku kosmetolologia.
2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
student otrzymuje 20 punktów ECTS.
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