
 

 

Załącznik do uchwały Senatu  nr      8/2015 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

KOSMETOLOGIA 

studia pierwszego stopnia-profil praktyczny 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

Kierunek studiów kosmetologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych  

i  nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedzina nauk o zdrowiu ze 

wspomagającym udziałem efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych, dziedzina 

nauk biologicznych, dyscypliny: biochemia, biologia, biotechnologia. 
 
 
Objaśnienie  oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

1  – studia pierwszego stopnia 

W     – kategoria wiedzy 

U     – kategoria umiejętności 

K   – kategoria kompetencji społecznych 

M1   – efekty kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

P1P   – efekty kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Kosmetologia.  

Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwent: 

Odniesie

nie 

do 

efektów 

kształcen

ia 

w obszarze 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 Rozumie funkcjonowanie organizmów żywych, 

genetyczne podłoże ich różnicowania oraz mechanizmy 

dziedziczenia. 

M1_W01 
P1P_W05 

K_W02 Zna wpływ czynników fizycznych środowiska na żywe 

organizmy. 

M1_W01 

K_W03 Zna właściwości chemiczne reaktywność, pochodzenie 

i zastosowanie kosmetyczne wybranych pierwiastków, 

związków nieorganicznych i związków organicznych. 

M1_W01 
P1P_W03 
P1P_W04 

K_W04 Zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów 

nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów 

i witamin. 

M1_W01 
P1P_W01 
P1P_W04 



 

 

K_W05 Zna zasady działania wody jako rozpuszczalnika 

i sposoby jej uzdatniania oraz ustalania i zmiany pH 

środowiska. 

M1_W01 
P1P_W03 
P1P_W04 

K_W06 Zna wybrane substancje czynne stosowane 

w kosmetyce i ich działanie, zakres zastosowania oraz 

możliwe interakcje ze środowiskiem preparatu 

kosmetycznego. 

M1_W01 
P1P_W01 
P1P_W04 

K_W07 Zna podstawowe substancje stosowane w preparatyce 

kosmetycznej (podłoża, substancje konserwujące i 

pomocnicze), ich działanie i zakres zastosowania. 

M1_W01 

K_W08 Zna przykładowe receptury różnych form kosmetyków. M1_W01 

K_W09 Posiada podstawową wiedzę mikrobiologiczną 

z zakresu chorób skóry. 

M1_W01 

K_W10 Posiada podstawową wiedzę farmakologiczną z 

zakresu: postaci leku, dróg podawania leku, losu leku 

w organizmie, znajomości  mechanizmów działania 

leków. 

M1_W01 

K_W11 Zna podstawy estetyki w zakresie definicji i analizy 

pojęć podstawowych. 

M1_W01 

K_W12 Zna podstawy analizy kolorystycznej. M1_W01 

K_W13 Zna elementy anatomii prawidłowej ciała. M1_W02 

M1_W10 

P1P_W05 

K_W14 Rozumie zależność między budową a czynnością 

narządu. 

M1_W02 
P1P_W04 

K_W15 Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej 

budowy histologicznej tkanek i narządów. 

M1_W02 

M1_W10 

K_W16 Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania organizmu 

ludzkiego. 

M1_W02 

M1_W10 

P1P_W01 

K_W17 Rozumie główne szlaki metaboliczne i mechanizmy 

regulacji metabolizmu. 

M1_W02 
P1P_W01 
P1P_W02 

K_W18 Zna budowę i funkcję układu odpornościowego. M1_W02 

M1_W10 



 

 

K_W19 Zna rodzaje skóry i potrafi je rozróżnić. M1_W02 

K_W20 Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania i rozwoju 

zaburzeń czynnościowych organizmu ludzkiego. 

M1_W03 
P1P_W02 
P1P_W04 
P1P_W05 

K_W21 Zna podstawowe jednostki chorobowe skóry, skóry 

owłosionej i paznokci. 

M1_W03 
P1P_W04 

K_W22 Rozumie mechanizmy reakcji immunologicznych. M1_W03 
P1P_W04 

K_W23 Zna elementy toksykologii, czynniki środowiskowe i 

zanieczyszczenia wpływające na stan zdrowia 

człowieka. 

M1_W04 
M1_W09 
P1P_W04 

K_W24 Zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. M1_W04 

K_W25 Posiada wiedzę z zakresu zasad ochrony własności 

intelektualnej, odpowiedzialności cywilnej i prawnej 

sprawcy za naruszenie praw autorskich, plagiatu. 

M1_W11 

K_W26 Posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu, 

ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw. 

M1_W12 

K_W27 Zna zabiegi pielęgnacyjne stosowne dla wszystkich 

rodzajów skóry. 

M1_W10 

K_W28 Zna techniki masażu klasycznego i leczniczego. M1_W10 

K_W29 Zna zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci oraz stóp. M1_W10 

K_W30 Zna preparaty kosmetyczne i ich właściwe 

zastosowanie. 

M1_W10 
P1P_W04 

K_W31 Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania 

zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, 

upiększających oraz wspomagających leczenie chorób  

(w tym chorób skóry). 

M1_W10 

K_W32 Zna metody kosmetyczne zapobiegania i zmniejszania 

otyłości i rozstępów skórnych, wspomagające leczenie 

celulitu oraz odnowy biologicznej. 

M1_W10 

K_W33 Zna metody usuwania zbędnego owłosienia. M1_W10 

K_W34 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy. M1_W05 



 

 

K_W35 Wykazuje i tłumaczy różnice pomiędzy promocją 

zdrowia, a profilaktyką i edukacją zdrowotną oraz 

implikacje praktyczne z nich wynikające 

M1_W06 
M1_W10 

K_W36 Rozumie ograniczenia w zabiegach głębokiego 

złuszczania naskórka. 

M1_W07 

K_W37 Zna podstawowe techniki fizjoterapeutyczne 

(światłolecznictwo, elektrolecznictwo, 

ciepłolecznictwo, wodolecznictwo, balneoterapia, 

kinezyterapia) w zakresie podstaw fizycznych i 

zastosowania. 

M1_W07 

K_W38 Rozumie zasady działania terapeutycznego oraz 

działania niepożądanego manifestującego się zmianami 

skórnymi. 

M1_W07 

K_W39 Zna zasady prawne i etyczne uwarunkowania 

wykonywania zawodu kosmetologa. 

M1_W08 

K_W40 Zna przepisy obowiązującego ustawodawstwa 

polskiego i unijnego dotyczące kosmetyków. 

M1_W08 
P1P_W10 

K_W41 Ma podstawową wiedzę z zakresu etyk stosowanych, 

potrafi wskazać główne problemy współcześnie 

dyskutowane na ich gruncie. 

M1_W08 

K_W42 Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno - 

etycznych przydatnych w kosmetologii (psychologiczno 

- personalistyczna, etyka niezależna). 

M1_W08 

K_W43 Ma wiedzę o technikach radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami interpersonalnymi, jakie mogą pojawić się w 

trakcie warsztatów analitycznych. 

M1_W05 

K_W44 Ma wiedzę z etiopatogenezy, obrazu klinicznego, 

leczenia i zapobiegania (profilaktyki) chorób skóry. 

M1_W03 

K_W45 Zna podstawowe normy i reguły prawne, moralne, 

organizacyjne i etyczne dotyczące organizacji struktur i 

instytucji społecznych. 

M1_W11 

K_W46 Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i 

rozwiązywania dylematów moralnych w pracy 

kosmetologa. 

M1_W08 

K_W47 Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci 

internetowej, korzyści jak i zagrożenia płynące z 

internetu potrzebne do rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

M1_W12 



 

 

K_W48 ma wiedzę ogólną pozwalającą na porozumiewanie się 

w środowisku akademickim i zawodowym.   

M1_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi poprawnie wykonać stosowny zabieg 

kosmetyczny pielęgnacyjny, upiększający i korekcyjny 

z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań – masaż, 

manicure, pedicure, zabiegi nawilżające skórę, 

usuwanie zbędnego owłosienia. 

M1_U01 

K_U02 Potrafi poprawnie wykonać zabiegi upiększające. M1_U01 

K_U03 Potrafi prawidłowo wykonać zabiegi zapobiegające i 

zmniejszające otyłość i rozstępy skórne. 

M1_U01 

K_U04 Potrafi wykonać makijaż podstawowy oraz makijaż 

korekcyjny defektów kosmetycznych. 

M1_U01 

K_U05 Potrafi stosować metody lecznicze i kosmetyczne 

odnowy ciała 

M1_U01 

K_U06 Posiada umiejętność wykonania podstawowych 

czynności laboratoryjnych – ważenie, odmierzanie 

objętości, wykonywanie roztworów o ustalonym 

stężeniu, rozcieńczanie roztworów, sączenie, ekstrakcja, 

ustalanie pH środowiska. 

P1P_U01 

K_U07 Potrafi uzasadnić wybór zabiegu kosmetycznego 

odpowiedniego dla jego potrzeb pielęgnacyjnych, 

profilaktycznych, korekcyjnych lub upiększających. 

M1_U05 
P1P_U04 

K_U08 Potrafi udzielać podstawowych porad w zakresie trybu 

życia, diety i stosowanych kosmetyków sprzyjających 

poprawie wyglądu skóry. 

M1_U03 
P1P_U03 

K_U09 Potrafi udzielić porady w zakresie kolorystyki, rodzaju 

makijażu i sposobów kształtowania sylwetki służących 

poprawie wyglądu klienta. 

M1_U03 

K_U10 Potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną. M1_U01 

K_U11 Potrafi ocenić wpływ czynników patogennych na stan 

czynnościowy organizmu. 

M1_U04 
P1P_U02 
P1P_U03 

K_U12 Potrafi wykryć podejrzaną zmianę skórną. M1_U04 

K_U13 Potrafi dokonać wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu 

do typu urody i okoliczności. 

 
M1_U05 



 

 

K_U14 Potrafi propagować i prowadzić podstawowe działania 

profilaktyczne w zakresie higieny psychicznej i 

profilaktyki uzależnień. 

M1_U04 
M1_U05 

K_U15 Potrafi udzielać pierwszej pomocy w nagłych 

przypadkach. 

M1_U04 
M1_U05 

K_U16 Potrafi stosować kosmetyki zgodnie z ich 

zastosowaniem i rozpoznaniem oraz zaplanować rodzaj 

zabiegu kosmetycznego. 

M1_U05 

K_U17 Posiada umiejętność promowania zdrowego stylu życia, 

dbałość o pielęgnację ciała i urody. 

M1_U05 

M1_U11 

K_U18 Posiada umiejętność wizualnej stylizacji sylwetki. M1_U05 

K_U19 Potrafi zgodnie współpracować z lekarzem i 

postępować zgodnie z zaleceniem lekarza  w przypadku 

chorobowych zmian skóry i paznokci. 

M1_U03 

M1_U05 

K_U20 Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji 

tekstu, przygotowania prezentacji, gromadzenia 

informacji, analizy statystycznej, obsługi arkusza 

kalkulacyjnego, podstaw grafiki komputerowej. 

M1_U06 

M1_U08 

K_U21 Potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych oraz technik 

informatycznych. 

M1_U06 
P1P_U03 

K_U22 Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce 

kosmetycznej. 

M1_U07 

K_U23 Potrafi wykonać podstawowe pomiary lub wyznaczyć 

wielkości fizyczne dotyczące organizmów żywych i 

środowiska oraz interpretować je. 

M1_U02 
M1_U08 
P1P_U01 
P1P_U06 
P1P_U08 

K_U24 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia stosowane 

w kosmetyce. 

M1_U08 
P1P_U01 

K_U25 Posługuje się w praktyce mianownictwem 

anatomicznym oraz wykazuje znajomość topografii 

narządów ludzkiego ciała. 

M1_U05 

K_U26 Rozpoznaje podstawowe tkanki i narządy w preparatach 

mikroskopowych. 

M1_U02 
P1P_U01 
P1P_U04 
P1P_U07 



 

 

K_U27 Potrafi badać wrażliwość drobnoustrojów na wybrane 

środki dezynfekcyjne i antyseptyczne oraz ocenić 

skuteczność dezynfekcji i sterylizacji oraz stosować 

wybrane metody kontroli mikrobiologicznej 

kosmetyków. 

M1_U10 
P1P_U01 
P1P_U06 
P1P_U07 

K_U28 Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą 

podejmowanych działań. 

M1_U09 
P1P_U04 

K_U29 Potrafi poprawnie odczytywać receptury kosmetyku , 

zna podstawowy zakres funkcji składników 

receptorowych oraz sporządza wybrane preparaty. 

M1_U10 
P1P_U01 
P1P_U02 

K_U30 Posiada umiejętność komunikowania się w języku 

obcym na poziomie B2. 

M1_U14 

K_U31 Potrafi przygotować w formie ustnej oraz pisemnej 

raporty z pracy własnej oraz umie przekazać własne 

spostrzeżenia, w tym przygotowane w oparciu o dane 

źródłowe z obcojęzycznego piśmiennictwa 

zawodowego. 

M1_U12 

M1_U13 

K_U32 Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. M1_U03 

M1_U06 

M1_U09 

K_U33 Posiada podstawową umiejętność rozumienia procesów 

społecznych przez wskazanie fundamentów etycznych 

istnienia społeczności. 

M1_U10 

K_U34 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, 

obejmujące formułowanie i analizę problemów 

badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, 

opracowanie i prezentację wyników. 

M1_U10 

P1P_U01 
P1P_U04 

K_U35 Potrafi poradzić sobie w sposób podstawowy w 

typowych, trudnych sytuacjach pracy. 

M1_U04 

K_U36 Potrafi zminimalizować wpływ stresu na swoją postawę 

jako analityka prowadzącego warsztaty. 

M1_U04 

K_U37 Potrafi umiejętnie przeprowadzić wywiad 

dermatologiczny, pozwalający na wstępną diagnozę 

decydującą o dalszym postępowaniu. 

M1_U05 

K_U38 Posiada umiejętności analizy uwarunkowań sytuacji 

zdrowotnej w aspekcie procesów społecznych oraz 

demograficznych. 

M1_U04 



 

 

K_U39 umie scharakteryzować zagrożenia zdrowotne 

i środowiskowe wynikające z zastosowania 

poszczególnych substancji toksycznych. 

M1_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do ekspertów. 

M1_K02 

K_K02 Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi 

potrzebę konsultacji medycznej. 

M1_K06 

M1_K02 

K_K03 Potrafi pracować w zespole. M1_K04 
M1_K05 
P1P_K02 
P1P_K03 

K_K04 Wykazuje się rzetelnością, bezstronnością, 

profesjonalizmem i etyczną postawą. 

M1_K03 
P1P_K02 

K_K05 Potrafi taktownie i skutecznie odmówić wykonania 

zabiegu kosmetycznego w przypadku schorzeń, które 

stanowią przeciwwskazania do jego zastosowania. 

M1_K02 

K_K06 Wykazuje szacunek wobec pacjenta/klienta 

i zrozumienie jego problemów. 

M1_K03 
P1P_K02 
P1P_K04 
P1P_K06 

K_K07 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 

związane z wykonywaniem zawodu. 

M1_K08 
P1P_K05 

K_K08 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z 

wykonaniem pracy zawodowej oraz potrafi dbać 

o bezpieczeństwo swoje i otoczenia ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy. 

M1_K06 

M1_K07 

P1P_K02 
P1P_K06 

K_K09 Jest świadom potrzeb ustawicznego doskonalenia 

zawodowego. 

M1_K01 
P1P_K01 
P1P_K07 

K_K10 Potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z 

klientami, współpracownikami.  

M1_K08 

K_K11 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej 

dla wykonywania zadań właściwych dla działalności 

zawodowej. 

M1_K09 

 


