EFEKTY UCZENIA SIĘ NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA
STUDIA I STOPNIA
ROK AKAD. 2018/2019
Kierunek: Kosmetologia
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Poziom kwalifikacji: poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Profil: praktyczny (P)

Symbol

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie do
charakterystyk
Polskiej Ramy
Kwalifikacji
poziom 6

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03
K_W04
K_W05

K_W06
K_W07

K_W08
K_W09

K_W10

K_W11

Zna podstawowe pojęcia chemiczne, wykonuje proste obliczenia,
zapisuje i interpretuje przebieg reakcji chemicznych, opisuje
związki i przemiany chemiczne istotne dla funkcjonowania
organizmów żywych.
Wyjaśnia sposób działania substancji aktywnych, leczniczych i
podstawowych na organizm człowieka oraz odczytuje i
interpretuje skład rzeczywisty, zastosowanie i działanie
farmaceutyków i kosmetyków.
Przedstawia i tłumaczy budowę i podstawowe funkcje życiowe
organizmów żywych.
Opisuje mechanizm i wyjaśnia skutki działania na organizm
ciepła, energii świetlnej, elektrycznej i ultradźwięków.
Potrafi omówić wybrane mechanizmy zaburzeń czynnościowych
organizmu człowieka i wymienić parametry badań
laboratoryjnych, które mogą okazać się pomocne w podstawowej
ocenie stanu zdrowia oraz wie jak udzielić pierwszej pomocy w
sytuacjach nagłych.
Określa
wpływ
czynników
środowiskowych,
epidemiologicznych oraz odżywiania na zdrowie człowieka.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych,
potrafi podjąć działania, w oparciu o zasady etyki zawodowej i
historii zawodu.
Zna zakres kompetencji kosmetologa, określa specyfikę pracy w
zawodzie w oparciu o jego historyczne podstawy.
Wymienia komponenty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
jej metody i techniki, elementy prozdrowotnego stylu życia, zna
struktury wspierające promocję zdrowia.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu stosowania zabiegów
światłolecznictwa, termoterapii, krioterapii, fizjoterapii, różnych
form aktywności fizycznej, terapii prądami i ultradźwiękami w
kosmetologii, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
Rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w
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Polsce oraz określa prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w
oparciu o znajomość przepisów prawa pracy, autorskiego i
podatkowego oraz ETYKĘ zawodową.
Posiada wiedzę w zakresie podstawowych dyscyplin naukowych
mających odniesienie do kosmetologii oraz zna ich odniesienie i
umiejscowienie w systemie ochrony zdrowia.
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu kosmetologii, wizażu,
fizjoterapii, nauk o zdrowiu. Potrafi wykorzystać te wiedzę w
działalności zawodowej i naukowej.
Zna zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi,
Internetem, posiada wiedzę z zakresu tworzenia i korzystania z
baz danych, przygotowywania prezentacji, technik tworzenia
witryn internetowych, zna podstawy działania sieci
komputerowych.
Posiada wiedzę o z zakresu organizacji firmy i marketingu usług
kosmetycznych, zarządzania jakością niezbędną do prowadzenia
działalności w sferze usług kosmetycznych.
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Wykonuje zabieg kosmetyczny lub fizykoterapeutyczny w
zakresie różnych części ciała z uwzględnieniem wskazań i
przeciwwskazań, doboru właściwego sprzętu, urządzeń,
preparatów kosmetycznych do potrzeb klienta w danej chwili
oraz kontynuacji zaproponowanych działań w warunkach
domowych.
Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne
(sporządzanie roztworów o zadanym stężeniu, przeprowadzanie
reakcji charakterystycznych dla różnych grup związków,
miareczkowanie,
analiza
spektrofotometryczna,
przygotowywanie emulsji kosmetycznych, przygotowanie
preparatów mikrobiologicznych).
Poprawnie dobiera i wykorzystuje aparaty, urządzenia i sprzęt w
zależności od dziedziny naukowej jakiej dotyczy realizacja
przydzielonego zadania (z uwzględnieniem wskazań i
przeciwwskazań w sytuacjach typowych i nietypowych).
Skutecznie i taktownie komunikuje się z klientami,
współpracownikami i pracownikami ochrony zdrowia
wykorzystując wiedzę z zakresu nauk humanistycznych z
zachowaniem zasad etyki zawodowej.
Diagnozuje potrzeby klienta, czy grupy społecznej w zakresie
kosmetologii, potrzeb zdrowotnych i w jasny dla klienta sposób
przedstawia propozycje działań pielęgnacyjno-terapeutycznych
oraz uzasadnia celowość ich wykonania.
Analizuje i interpretuje zagrożenia zdrowia człowieka oraz
planuje i realizuje programy edukacji zdrowotnej w zakresie
posiadanych kompetencji zawodowych oraz udziela pomocy w
nagłych zachorowaniach.
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Posługuje się komputerem w zakresie edycji tekstu,
przygotowania prezentacji, tworzenia i korzystania z baz danych,
pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i Internetem.
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Określa błędy i braki powstałe w czasie działań zawodowych w
kosmetologii oraz eliminuje je w przyszłej działalności.
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Wykonuje podstawowe obliczenia i stosuje je podczas ustalania
zabiegu kosmetycznego oraz w interpretacji wyników badań
własnych.
Konstruuje instrukcje postępowania (w zakresie higieny,
aseptyki i antyseptyki, wykorzystania aparatury, stosowania
środków i preparatów kosmetycznych), przygotowuje raporty
oraz prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi instytucji
nadzorujących oraz wymogami prawa w zależności od
podejmowanych działań.
Przestrzega zasad etycznych w ramach wykonywanego zawodu
obowiązujących w badaniach naukowych i w pracach autorskich
oraz w zakresie przygotowania pracy licencjackiej.
Dobiera najkorzystniej działające preparaty i wykonuje
samodzielnie podstawowe kosmetyki korzystając z podanej
receptury.
Posiada umiejętności ruchowe umożliwiające wykonywanie
zawodu
kosmetologa
pozwalające
na
zastosowanie
odpowiedniego rodzaju treningu wysiłkowego z zakresu
wybranych form aktywności ruchowej w zależności od celu jaki
chce osiągnąć.
Pisze i wygłasza raporty z własnej działalności na polu
kosmetologii
Stosuje umiejętności językowe w zakresie studiowanej
dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Realizuje zadania z zakresu anatomii, fizjologii i patologii,
wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego
oraz wyjaśnia zależność pomiędzy strukturami anatomicznymi, a
odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi i
patologicznymi.
Opisuje zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem z
uwzględnieniem
genetycznego
podłoża
różnicowania
organizmów oraz mechanizmów dziedziczenia.
Realizuje działania z zakresu histologii, rozpoznaje struktury
charakterystyczne dla narządów, tkanek i komórek. Interpretuje
ich budowę oraz relacje między ich budową a funkcją.
Realizuje działania z zakresu mikrobiologii, rozpoznaje i
klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem mikroorganizmów
chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia zawodowego
i wykazuje umiejętność samokształcenia i dbałość o nie w celu
rozszerzenia kompetencji oraz chęć doskonalenia zawodowego

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14
K_U15

K_U16

K_U17

K_U18

K_U19

K_K01

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UK
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UW
P6S_UO
P6S_UW
P6S_UW

P6S_UW
P6S_UO

P6S_UW
P6S_UO
P6S_UW
P6S_UO
P6S_UW
P6S_UO

P6S_KK

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

K_K07

również poprzez uczestnictwo w szkoleniach i formach
doskonalenia nie objętych programem nauczania.
Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić
się do innych specjalistów w zakresie działalności
kosmetologicznej.
Okazuje szacunek i empatię w relacjach z kolegami, klientem i
osobami z otoczenia.
Realizuje prace zespołowe wypełniając wskazane role
z
zastosowaniem zasad etyki i komunikacji międzyludzkiej z
poszanowaniem godności innych ludzi i prawa do odmiennych
sądów, podglądów i postaw.
Potrafi w sposób właściwy z uargumentowaniem odmówić
wykonania zabiegu kosmetycznego w sytuacji zdiagnozowania
schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do jego wykonania
lub wykonać zabieg nietypowy.
Potrafi rozwiązać problem decyzyjny dotyczący zastosowania
odpowiedniego preparatu lub wykonania odpowiedniego zabiegu
w określonych okolicznościach.
Przejawia odpowiedzialność za działania własne i właściwie
organizuje pracę własną stosując zasady BHP.
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Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych z
zachowaniem zasad i norm etycznych współżycia społecznego.
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Promuje zachowania rekreacyjne i zdrowotne w środowisku
lokalnym.
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