
 

WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU 

KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA II STOPNIA 

 

I. Informacje ogólne o kierunku studiów 

1. Nazwa kierunku studiów: KOSMETOLOGIA. 

2. Poziom kształcenia: studia II stopnia 

3. Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

4. Forma studiów: studia stacjonarne  

5. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

6. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister. 

7. Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru/obszarów kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu 

i nauk o kulturze  fizycznej. 

8. Dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku studiów: dziedzina 

nauk o kulturze fizycznej, dziedzina nauk o zdrowiu, dziedzina nauk medycznych; dyscyplina naukowa: medycyna.  

 

II. Zdefiniowane efekty kształcenia dla kierunku 

1. Objaśnienia oznaczeń:  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia. 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy. 



U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności. 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 

P7SM (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 (P7) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego (S) dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej (M).  

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności. 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki.  

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania . 

UK (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie komunikowania się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 

wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym. 

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy – planowanie i praca zespołowa. 

KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen – krytyczne podejście. 

KR (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu. 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia lub charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze 

fizycznej. 

 

2. Zestawienie tabelaryczne zakładanych efektów kształcenia dla kierunku 

 

 

 

 



Efekty 

kształcenia 

dla 

kierunku 

(K) 

 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 

na kierunku 

Kosmetologia studia II stopnia 

 

Odniesienie do 

charakterystyk efektów 

kształcenia w obszarze 

kształcenia w zakresie 

nauk medycznych, nauk  
o zdrowiu i nauk  

o kulturze fizycznej  
– dla poziomu 7 PRK 

 

 WIEDZA  

 

 

 

K_W01 

 

 

 

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych, zwłaszcza 

fizykochemicznych, biochemicznych i biofizycznych właściwych dla kosmetologii 

 

 

 

 

 

P7S_WG01  

P7S_WG02  

 

K_W02 

 

Wykazuje szczegółową wiedzą z zakresu budowy anatomicznej człowieka i funkcjonowania 

poszczególnych jego układów oraz procesów zachodzących w okresie od dzieciństwa poprzez dojrzałość 

do starości 

 

P7S_WG01  

P7S_WG02  

K_W03 Zna zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia w gabinecie 

kosmetologicznym 
P7S_WG01  

P7S_WG02  

P7S_WK01 

 

K_W04 Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i 

układach organizmu człowieka  
P7S_WG02 

P7S_WK03 

 



K_W05 Dysponuje usystematyzowaną wiedzą dotycząca pielęgnacji skóry problemowej, męskiej i dziecięcej P7S_WG02 

P7S_WK03 

K_W06 

 

Ma wiedzę na temat aktualnie poruszanych w literaturze kierunkowej zagadnień problemowych w 

kosmetologii. Wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego 
P7S_WG02  

P7S_WK03 

K_W07 Zna metody oceny stanu zdrowia pacjenta, posiada znajomość zasad funkcjonowania sprzętu do badań 

kosmetologicznych 
P7S_WK03  

P7S_WK06 

K_W08 

 

Zna i rozumie etyczne, prawne i historyczne uwarunkowania wykonywania zawodu kosmetologia, zna 

podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie kosmetologicznym 
P7S_WG01 

P7S_WK04 

P7S_WK05 

 

 

K_W09 

 

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian chorobowych u pacjentów 

w różnym wieku w zakresie kosmetologii 
P7S_WG02 

P7S_WK03 

 

K_W10 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz 

konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej 
P7S_WG01 

P7S_WK03 

K_W11 Posiada wiedzę na temat właściwości roślin leczniczych oraz rozumie mechanizm działania leków 

roślinnych na organizm człowieka  
P7S_WG02 

K_W12 Prezentuje  poszerzoną wiedzę na temat sensoryki i zastosowania substancji zapachowych w kosmetologii 

i aromaterapii. Ma rozbudowaną wiedzę o anatomii i fizjologię zmysłu węchu 
P7S_WG02  

 

 

K_W13 Wykazuje znajomość i rozumie działanie specjalistycznego sprzętu oraz aparatury stosowanej dla potrzeb 

kosmetologii zarówno dla celów diagnostycznych jak i leczniczych 
P7S_WG02 

P7S_WK03 

P7S_WK06 

 

K_W14 Posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań naukowych  z wykorzystaniem technik i narzędzi 

badawczych właściwych dla kosmetologii. Potrafi samodzielnie dokonać podstawowej analizy 

statystycznej otrzymanych wyników badań 

P7S_WG01 

P7S_WK04 

 

K_W15 

 

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu chirurgii plastycznej i estetycznej oraz zna wskazania i 

przeciwwskazania do zabiegów oraz możliwe skutki uboczne zabiegów z zakresu kosmetologii 
P7S_WK05 

P7S_WG02 



K_W16 

 

Prezentuje podstawową wiedzę w zakresie fotografii medycznej oraz zasad prowadzenia dokumentacji 

medycznej w różnych placówkach medycznych i gabinetach kosmetologicznych. Potrafi przeprowadzić 

wywiad kosmetologiczny 

 

P7S_WK03 

P7S_WK05 

 

K_W17 Zna metody opisu i interpretacji podstawowych objawów jednostek chorobowych w stopniu 

umożliwiającym racjonalne stosowanie zabiegów kosmetologicznych 
P7S_WG02 

P7S_WK03 

K_W18 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu kosmetologii przeciwstarzeniowej, potrafi opracować 

program zmierzający do poprawy stanu skóry pacjenta 
P7S_WG02 

P7S_WK03 

 

K_W19 

 

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kosmetologii leczniczej w różnych jednostkach chorobowych P7S_WG02 

P7S_WK03 

K_W20 Zna i potrafi scharakteryzować metody kamuflażu medycznego i makijażu artystycznego P7S_WG02 

 

K_W21 Posiada wiedzę z zakresu elementów metod psychologii i komunikacji interpersonalnej w zawodzie 

kosmetologa 
P7S_WK03 

P7S_WK05 

K_W22 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej z zastosowaniem 

specjalistycznego sprzętu i aparatury 
P7S_WK06 

K_W23 Posiada szczegółową wiedzę o suplementach diety i ich wpływie na organizm P7S_WG02 

K_W24 Ma zaawansowaną wiedzę o surowcach naturalnych, aktywnych i pomocniczych zawartych w 

kosmetykach 
P7S_WG02 

K_W25 Zna zasady etyczne oraz uregulowania prawne i kulturowe związane z zawodem kosmetologa P7S_WK03 

P7S_WK05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 

K_U01 

 

Potrafi posługiwać się zaawansowaną technicznie aparaturą kosmetyczną 
 

P7S_UW01 

K_U02 Potrafi dobrać odpowiednie parametry zabiegów kosmetycznych uwzględniając potrzeby pacjenta P7S_UW01 

K_U03 Potrafi określić bezpieczeństwo i skuteczność aparatury kosmetycznej P7S_UW01 



K_U04 Potrafi rozróżniać defekty skóry pozostające w kompetencji kosmetologa od stanów chorobowych 

wymagających konsultacji dermatologicznej; potrafi współpracować ze specjalistami reprezentującymi 

różne dziedziny nauki oraz poprzez tę współpracę zapewnić kompleksową pomoc klientowi/pacjentowi 

P7S_UK01 

P7S_UO06 

K_U05 Wykazuje umiejętność współpracy w zespole pełniąc w jego strukturze różne funkcje P7S_UK02 

P7S_UK08 

K_U06 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej w relacjach kosmetolog-klient/pacjent, w klarowny dla 

klienta sposób przekazuje wszelkie informacje 
P7S_UK02 

K_U07 Posiada umiejętność posługiwania się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w 

celu pozyskiwania danych, dokonuje wnikliwej i krytycznej selekcji oraz analizy informacji 
P7S_UW04 

K_U08 Potrafi wykonywać dokumentację fotograficzną oraz korzystać z innych wyspecjalizowanych narzędzi do 

prowadzenia dokumentacji medycznej, respektuje zasady prawne regulujące aspekty fotografii klinicznej 

oraz przechowywania dokumentacji 

P7S_UW04 

K_U09 Potrafi instruować i naprowadzać klienta na prawidłowe praktyki względem potrzeb jego skóry, potrafi 

zalecić pielęgnacje domową oraz gabinetową.  
P7S_UW05 

P7S_UO06 

K_U10 Potrafi wskazywać błędy w codziennej pielęgnacji klienta, które przyczyniają się do pogorszenia stanu 

jego skóry 
P7S_UW05 

P7S_UO06 

K_U11 Potrafi edukować klientów/pacjentów w zakresie zachowań prozdrowotnych, zachęca do podejmowania 

aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego trybu życia 
P7S_UK02 

P7S_UW03 

P7S_UO06 

K_U12 Posiada umiejętność projektowania i przeprowadzania zadań badawczych P7S_UK08 

K_U13 Posiada poszerzone umiejętności językowe w zakresie słownictwa zawodowego P7S_UK02 

K_U14 Posiada  umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej. Potrafi zaprezentować 

wybraną technikę aktywności fizycznej 
P7S_UK07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

 

K_K01 

 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu kosmetologa  

 

 

P7S_KK04 

 

K_K02 Jest świadomy potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji swoich i 

współpracowników 
P7S_KR02 

 



K_K03 Potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z 

konieczności uzupełniania ich przez całe  

 

P7S_KK04 

 

K_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub innych 

orazzaplanować poszczególne etapy działań 
P7S_KK04 

 

K_K05 Jest gotowy do przyjmowania postawy promującej zdrowie. Wykazuje chęci do uczestniczenia aktywnie 

na różnych zajęciach i formach związanych z aktywnością fizyczną 
P7S_KR06 

 

K_K06 Jest gotowy go rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

kosmetologa. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą 
P7S_KK04 

 

K_K07 Potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników. Przestrzega zasad etyki  P7S_KO03 

 

K_K08 Wykazuje odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone 

działania oraz ich skutki. Jest przygotowany do formułowania opinii dotyczącej różnych aspektów 

działalności zawodowej 

P7S_KK05 

P7S_KK04 

 

K_K09 Świadomy własnych ograniczeń podejmuje konsultację z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobowych 

skóry klienta 

 

P7S_KK01 

K_K10 Potrafi dbać o prestiż związany z zawodem kosmetologa, dba o ciągłe podnoszenie swoich kompetencji 

poprzez pogłębianie swojej wiedzy zawodowej, jest gotowy do podjęcia studiów trzeciego stopnia 
P7S_KR02 

K_K11 Identyfikuje i przestrzega właściwych relacji z klientem P7S_KK05 



 

 

 

 

 

Symbole charakterystyk efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze 

fizycznej dla poziomu 7 PRK *) 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie: 

 

P7SM_WG01  aktualny kierunek rozwoju teoretycznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia. 

P7SM_WG02szczegółową budowę i funkcje organizmu człowieka, przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz 

metody ich oceny w zakresie właściwym dla programu kształcenia. 

P7SM_WK03zasady analizy procesów psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej oraz stylu życia i 

wybranych modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka, w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia. 

P7SM_WK04  zasady praktyki opartej na argumentach naukowych. 

P7SM_WK05  uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek i grup społecznych oraz prawne i ekonomiczno-gospodarcze 

możliwości realizacji tych potrzeb w wybranym obszarze działalności zawodowej. 



P7SM_WK06 zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

programu kształcenia. 

Umiejętności: absolwent potrafi: 

 

P7SM_UW01  posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia. 

P7SM_UK02  stosować zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji z jednostkami lub grupami społecznymi oraz 

wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych. 

P7SM_UW03  w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe lub z zakresu estetyki zachowań ruchowych w 

pracy z różnymi grupami społecznymi i kierować takimi zajęciami. 

P7SM_UW04  posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych, a także analizować 

i krytycznie oceniać te dane. 

P7SM_UW05  identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. 

P7SM_UO06  wykorzystać wychowawcze aspekty promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia społecznego i patologii 

społecznych. 

P7SM_UW07  wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, a także tworzyć 

różne formy takiej aktywności lub je modyfikować w zależności od warunków środowiskowych, w zakresie właściwym dla programu 

kształcenia. 

P7SM_UK08  pełnić rolę przywódczą w zespole realizującym zadania zawodowe, jak również współdziałać w planowaniu i realizacji zadań 

badawczych. 

 



Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do: 

 

P7SM_KK01  zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7SM_KR02  okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową 

P7SM_KO03troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników 

 

P7SM_KK04  rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów służących 

realizacji określonych zadań 

P7SM_KK05 formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej 

P7SM_KR06  demonstrowania postawy promującej zdrowie i aktywność fizyczną 

 

*) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 – poziomy 6–8  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594); 

 

2. Uwagi i wyjaśnienia celowego pominięcia niektórych efektów obszarowych: BRAK 

3. Informacje na temat zgodności zakładanych efektów kształcenia z obowiązującym  

prawem zewnętrznym i wewnętrznym. 

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku fizjoterapia są zgodne z: 

˗ Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 



˗ Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 64); 

˗ Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.  

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065); 

˗ Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.  

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594); 

˗ Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r.  

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596); 

˗ Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1554); 

˗ Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r.  

w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529); 

 

 

 

 

 


