PODSTAWY GERONTOLOGII
1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Podstawy gerontologii
1.2.Forma przedmiotu: Wykłady
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający): Biologia z genetyką, Anatomia,
Fizjologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
1.4.Instytut/ Zakład/Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia): Zakład Kosmetologii
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia studia pierwszego stopnia
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
stacjonarnych: 15 godzin wykładów
niestacjonarnych: 10 godzin wykładów
1.7.Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach): 20
godzin
1.8.Liczba punktów ECTS: 2
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): dr n. med. Halina Doroszkiewicz
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): dr n. med. Halina Doroszkiewicz
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1. Cel zajęć: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z sytuacją demograficzną w
Polsce, fizjologią starzenia, problemami zdrowotnymi, społecznymi i socjalnymi ludzi
starszych, rolą kosmetologii w profilaktyce starzenia i wpływami zjawisk demograficznych na
trendy w kosmetologii.
2.2.

Efekty kształcenia po zakończeniu zajęć - w zakresie:
a. Wiedzy: Student powinien:
1. znać strukturę demograficzną społeczeństwa polskiego
2. omówić następstwa zdrowotne i społeczne procesu starzenia demograficznego
3. omówić przebieg procesu starzenia biologicznego
4. scharakteryzować problemy zdrowotne i społeczne ludzi starszych
5. omówić rolę kosmetologii w profilaktyce starzenia
b. Umiejętności: Student powinien:
1.
ocenić proces starzenia z perspektywy kosmetologa
2.
ocenić następstwa zdrowotne i społeczne procesu starzenia
3.
zastosować różnorodne metody postępowania kosmetologicznego w profilaktyce
procesu starzenia
4.
łączyć różnorodne metody postępowania kosmetologicznego
5.
współpracować ze specjalistami dziedzin pokrewnych w świadczeniu usług
kosmetologicznych

2.3. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- zaliczenie w formie pisemnej testowej.

3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Wykłady: 15 /10 godz
1. Wprowadzenie do gerontologii. Starzenie jako zjawisko demograficzne i biologiczne –
(3/2 godz.).
2. Fizjologia starzenia (3/2 godz.).
3. Starość i jej problemy zdrowotne, społeczne i socjalne (3/2 godz.).
4. Profilaktyka starzenia. Rola kosmetologii w profilaktyce starzenia (3/2 godz.).
5. Wpływ zjawisk demograficznych na trendy w kosmetologii (3/2 godz.).
4. Literatura przedmiotu:
1. Szatur Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy gerontologii społecznej”
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa 2006 r.
2. Kocemba J., Grodzicki T.: Zarys Gerontologii Klinicznej. Medyczne Centrum Kształcenia
Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 r.
5. Inne pomoce dydaktyczne:
Rzutnik multimedialny i komputer.

