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Opis kierunkowych efektów uczenia się 

dla studiów I stopnia kierunek Kosmetologia – profil praktyczny 

Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

 

I. Informacje ogólne o kierunku studiów 

1. Nazwa kierunku studiów: KOSMETOLOGIA 

2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 

3. Poziom kwalifikacji: poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

4. Forma studiów: studia stacjonarne 

5. Profil kształcenia: praktyczny 

6. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat 

8. Dziedzina nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku 

studiów: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscypliny: (wiodąca) nauki o kulturze 

fizycznej (51%), nauki o zdrowiu (39%), nauki medyczne (10%). 

Objaśnienie oznaczeń:  

K (przed podkreślnikiem) − kierunkowe efekty uczenia się 

W − kategoria wiedzy  

U − kategoria umiejętności  

PRK - Polska Rama Kwalifikacji 

P6 – Poziom 6 

S - charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

W - wiedza 

G - głębia i zakres 

K- kontekst 

U - umiejętności 

W - wykorzystanie wiedzy 

K - komunikowanie się 

O - organizacja pracy 

U - uczenie się 

K - kompetencje społeczne 

K - krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R - rola zawodowa 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ KOSMETOLOGIA PROFIL PRAKTYCZNY  

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

po zakończeniu studiów 1. stopnia na kierunku 

KOSMETOLOGIA 

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla poziomu 6 

Polskiej Ramy Kwalifikacji * 

WIEDZA 

K_W01 Zna budowę anatomiczną poszczególnych układów organizmu 

człowieka oraz zna zjawiska fizykochemiczne i biologiczne 

zachodzące w ustroju człowieka. Zna fizjologiczne i biochemiczne 

skutki bezczynności oraz adaptacji do wysiłku fizycznego. 

P6S_WG 

K_W02 Potrafi wskazać zależność pomiędzy budową i funkcją narządów 

wewnętrznych. Zna główne szlaki metaboliczne i mechanizmy ich 

regulacji zarówno w spoczynku, jak i w czasie wysiłku 

fizycznego. 

P6S_WG 

K_W03 Posiada wiedzę dotyczącą budowy i funkcji białek, 

węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, a także roli 

witamin oraz makro- i mikroelementów oraz ich wpływ na ustrój i 

wydolność fizyczną człowieka. 

P6S_WG 

K_W04 Potrafi określić właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków, 

związków nieorganicznych i organicznych. 

P6S_WG 

K_W05 Zna metody oceny stanu zdrowia i kondycji fizycznej pacjenta 

oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian 

chorobowych w zakresie niezbędnym dla kosmetologii.  

P6S_WG 

K_W06 Zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów 

wykonywanych w kosmetologii. Potrafi indywidualnie dobrać 

zabieg kształtujący sylwetkę pacjenta.  

P6S_WG 

K_W07 Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane 

ze zdrowiem i jego ochroną oraz kondycją fizyczną pacjenta w 

zakresie kosmetologii.  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W08 Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działalności 

zawodowej w ramach kosmetologii. 

P6S_WK 

K_W09 Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z 

dziedzin nauk właściwych dla kosmetologii, w tym nauk o 

kulturze fizycznej oraz zna ich powiązanie z innymi 

dyscyplinami naukowymi.  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 Zna zasady promocji zdrowia i racjonalnego żywienia oraz ich 

wpływ na sprawność fizyczną i znaczenie w wybranych stanach 

chorobowych.  

P6S_WG 

K_W11 Zna pojęcia związane ze zdrowym stylem życia i aktywnością 

ruchową oraz zna ich wpływ na sprawność fizyczną człowieka. 

P6S_WG 

K_W12 Zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych, zwłaszcza 

zdrowotnych i związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczną 

wobec jednostek oraz grup społecznych. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W13 Zna wpływ czynników środowiskowych na wygląd i stan zdrowia 

człowieka oraz jego aktywność fizyczną. 

P6S_WG 

K_W14 Posiada wiedzę i zna właściwą terminologię w kosmetologii, 

głównie w kontekście pielęgnacji ciała i aktywnego stylu życia. 

P6S_WG 

K_W15 Zna zasady BHP oraz ergonomii obowiązujące w pracy 

kosmetologa.  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W16 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi 

korzystać z zasobów informacji patentowej. Zna techniki 

informatyczne. 

P6S_WK 
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K_W17 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości w kontekście prowadzenia działalności w 

kosmetologii. Zna pojęcia z zakresu teorii oraz koncepcji 

zarządzania w powiązaniu z pojęciami ekonomicznymi odnoszące 

się do zawodu kosmetologa. 

P6S_WK 

P6S_WG 

K_W18 Posiada wiedzę dotyczącą działania substancji używanych w 

kosmetologii oraz możliwości ich zastosowania w pielęgnacji ciała 

i w odnowie biologicznej pacjenta. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W19 Ma wiedzę w zakresie surowców kosmetycznych, w tym 

klasyfikacji, nazewnictwa, właściwości i zastosowania w 

konkretnych produktach kosmetycznych. 

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi poprawnie wykonać zabiegi z zakresu kosmetologii i 

odnowy biologicznej z uwzględnieniem wskazań i 

przeciwwskazań do zabiegów.  

P6S_UW 

K_U02 Potrafi identyfikować problemy klienta/pacjenta gabinetu 

kosmetycznego na podstawie przeprowadzonej diagnostyki 

kosmetologicznej.  

P6S_UW 

K_U03 Potrafi komunikować się z klientami gabinetów kosmetycznych 

oraz wykorzystując język naukowy ze specjalistami w zakresie 

problemów zdrowotnych związanych z kosmetologią.  

P6S_UK 

K_U04 Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu 

pozyskiwania i przechowywania danych, potrafi korzystać 

z różnych programów stosowanych w kosmetologii.  

P6S_UK 

K_U05 Właściwie wykorzystuje podstawową aparaturę stosowaną w 

diagnostyce i w kosmetologii.  

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U06 Umie doradzić wybór zabiegów oraz aktywności fizycznej 

dostosowanej do indywidualnych wskazań i potrzeb klienta.  

P6S_UK 

K_U07 Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, 

pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające 

potrzebom klientów sektora kosmetologii, także w kontekście 

aktywności fizycznej. 

P6S_UW 

K_U08 Interpretuje skład kosmetyków, potrafi dobrać odpowiedni 

preparat, zaproponować zabieg i zweryfikować uzyskany efekt.  

P6S_UW 

K_U09 Posiada umiejętności przygotowania pisemnego raportu wyników 

własnych działań lub danych źródłowych. 

P6S_UK 

P6S_UO 

K_U10 Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników 

własnych działań lub danych źródłowych. Potrafi prowadzić 

dokumentację zabiegową. 

P6S_UK 

K_U11 Posiada umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi 

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego w zakresie słownictwa zawodowego. 

P6S_UK 

P6S_UU 

K_U12 Umie udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i 

życia.  

P6S_UW 

K_U13 Potrafi posługiwać się specjalistycznymi technikami pracy i 

aparaturą stosowaną w kształtowaniu i modelowaniu sylwetki.  

P6S_UW 

K_U14 Potrafi zastosować różne techniki masażu, mające wpływ na 

sylwetkę, kondycję fizyczną oraz samopoczucie pacjenta. 

P6S_UW 

K_U15 Wykazuje chęci do uczestniczenia aktywnie na różnych zajęciach 

związanych z podnoszeniem swojej sprawności fizycznej. 

P6S_UW 

K_U16 Potrafi planować i organizować pracę własną oraz pracę w 

zespole. Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie 

się przez całe życie. 

P6S_UO 

P6S_UU 
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K_U17 Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej. 
P6S_UW 

K_U18 Potrafi ocenić wpływ czynników patogennych na stan 

czynnościowy organizmu oraz rozpoznać chorobową zmianę 

skóry.  

P6S_UW 

K_U19 Potrafi charakteryzować, oceniać i organizować wybrane 

dziedziny aktywności człowieka, jakimi są: kultura, czas wolny, 

aktywność fizyczna, aktywność społeczna i obywatelska, 

organizacje pozarządowe, wolontariat z uwzględnieniem kontekstu 

lokalnego. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania 

pracy kosmetologa. 
P6S_KO 

K_K02 Ma świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do 

ekspertów. Potrafi właściwie określić priorytety służące do 

realizacji zadania. 

P6S_KK 

K_K03 Okazuje szacunek i troskę o zdrowie i aktywność fizyczną klienta 

sektora kosmetologii.  
P6S_KO 

K_K04 Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać i pracować w 

grupie przyjmując w niej różne role.  
P6S_KO 

K_K05 Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z 

wykonywaniem zawodu kosmetologa.  
P6S_KK 

K_K06 Dba o bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie kosmetologia. 
P6S_KO 

P6S_KK 

K_K07 Potrafi formułować opinie dotyczące zagadnień i problemów w 

kosmetologii. Dba o dorobek i tradycje zawodu. 
P6S_KK 

K_K08 Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz 

poszanowania innych poglądów i kultur.  
P6S_KR 

 *) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 

poz. 2218). 


