
OPIS  EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
dla studiów I stopnia kierunku  KOSMETOLOGIA 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach 
M –  obszar  kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej   
K –  obszar  kształcenia w zakresie kierunku   
 Symbol po podkre ślniku:  
W– kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji spo łecznych 
01, 02, 03  i kolejne  –   numer efektu kszta łcenia  
                                                        Profil praktyczny 

Efekty 
kształcenia 
dla kierunku 

W i e d z a  
Odniesienie do 
obszarowych 

efektów 
kształcenia 

K_W01 posiada wiedzę na temat zasadniczych struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji; 

M1_W01 
 
 
 

K_W02 ma wiedzę z zakresu prawidłowej budowy histologicznej tkanek i narz ądów oraz 
rozpoznawania tkanek i narządów w preparatach mikroskopowych; 

K_W03 zna budowę układu odporno ściowego; 

K_W04 zna budowę biologicznych bia łek, kwasów nukleinowych, w ęglowodanów, lipidów 
oraz hormonów i witamin;  

K_W05 ma wiedzę z zakresu z zakresu mikrobiologii szczegółowej; 

K_W06 zna zależności między budową a czynnością narządów i całego organizmu 
człowieka; 

K_W07 umie opisać zależności między organizmami człowieka a środowiskiem; 

K_W08 zna genetyczne podłoże różnicowania organizmów oraz mechanizmów 
dziedziczenia; 

K_W09 zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kosmetologii; 
K_W10 

 
ma podstawową wiedzę z farmakologii w zakresie: wyboru postaci stosowanych 
leków, znajomości dróg podawania leków;  

K_W11 
 

ma wiedzę z zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania podstawowych 
układów, narządów zmysłów oraz narządu ruchu człowieka dla wyjaśnienia 
zaburzeń ich struktury i funkcji; 

M1_W02 
 

K_W12 zna mechanizm funkcjonowania organizmu ludzkiego; 

K_W13 zna i rozumie poszczególne funkcje organizmu ludzkiego jako powi ązanych 
elementów zintegrowanej całości; 

K_W14 zna i opisuje  mechanizmy rozwoju zaburzeń czynnościowych i wpływ czynników 
patogennych na stan czynno ściowy organizmu; 

K_W15 ma wiedzę na temat zjawisk fizycznych zachodzących w ustroju pod wpływem 
zewnętrznych czynników fizycznych; 

K_W16 zna funkcję układu odporno ściowego; 
K_W17 zna i rozumie działania układu odporno ściowego; 
K_W18 zna i rozumie mechanizmy reakcji immunologicznych;  
K_W19 

 
zna funkcję biologicznych bia łek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów 
oraz hormonów i witamin; 

K_W20 zna badania wrażliwości drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne i antyseptyczne; 
K_W21 zna wpływ czynników fizycznych środowiska na organizmy żywe; 
K_W22 zna i opisuje  mechanizmy rozwoju zaburzeń czynnościowych; 
K_W23 zna zmiany dermatologiczne; 
K_W24 ma wiedzę na temat wpływu czynników patogennych na stan organizmu; 

K_W25 ma wiedzę z zakresu głównych szlaków metabolicznych oraz mechanizmów 
regulacji metabolizmu; 

K_W26 zna relację jakości zdrowotnej w stosunku do stanu środowiska; 
K_W27 zna zasady propagowania i prowadzenia działań profilaktycznych; 
K_W28 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; 
K_W29 ma podstawową wiedzę w zakresie mechanizmów działania leków w organizmie; 

K_W30 zna stany nagłe, wymagające udzielenia pierwszej kwalifikowanej pomocy lub 
szybkiej interwencji medycznej; 

K_W31 zna i wymienia metody kontroli mikrobiologicznej kosmetyków;  

M1_W03 
 

K_W32 zna podstawowe jednostki chorobowe w dermatologii; 

K_W33 
 zna podstawowe objawy zmian chorobowych skóry i paznokci; 

K_W34 zna podstawowe analizy laboratoryjne z zakresu chemii kosmetycznej;  



K_W35 zna podstawowe obliczenia chemiczne niezbędne w przygotowaniu preparatów 
stosowanych w kosmetyce;  

K_W36 zna zasady działania oraz interpretacji wyników aparatury wykorzystywanej w 
odczytywaniu wyników analiz chemicznych wykonanych w laboratorium; 

K_W37 zna zasady obliczania PPM i PPPM, wskaźnika BMI;  
K_W38 ma wiedzę z zakresu interpretacji bilansu energetycznego; 
K_W39 zna definicje i interpretację podstawowych pojęć w ramach psychologii ogólnej; 

 
 

M1_W04 
 

K_W40 zna i rozpoznaje kulturowe i religijne normy oraz tradycje ró żnych spo łeczności; 
K_W41 zna i interpretuje  podstawowe reakcje człowieka na defekt urody; 
K_W42 zna definicje podstawowych poj ęć z zakresu uczenia się i nauczania; 

K_W43 rozumie prawidłowości rozwoju charakterystyczne dla poszczególnych okresów 
życia człowieka;  

K_W44 zna zasady rozpoznawania potrzeb klienta i interpretowania orzeczenia 
psychologicznego w kontek ście zabiegów kosmetycznych;  

K_W45 zna zasady nawiązywania prawidłowej relacji z klientem, prowadzenia z nim 
rozmowy; 

K_W46 zna teoretyczne zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej M1_W05 
 

K_W47 posiada wiedzę z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i 
profilaktyki; 

 
M1_W06 

 

K_W48 ma wiedzę z zakresu możliwości działań profilaktycznych celem unikania epidemii, 
pandemii;  

K_W49 zna korzyści wynikające z promowania zdrowego trybu życia; 

K_W50 zna zastosowanie w praktyce higieny pracy, ergonomii, higieny osobistej,  higieny 
psychicznej;  

K_W51 ma wiedzę z zakresu dezynfekcji i sterylizacji podstawowych urządzeń i 
akcesoriów w gabinecie kosmetycznym; 

K_W52 zna zasady planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego; 

M1_W07 
 

K_W53 zna zasady stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; 

K_W54 ma wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do zabiegów kosmetycznych  i 
pielęgnacyjnych;  

K_W55 zna zasady obsługi i oddzia ływania aparatury w gabinecie kosmetycznym; 
K_W56 

 
zna i rozumie mechanizm oddziaływania masażu klasycznego i zabiegów 
fizykalnych; 

K_W57 zna zasady odpowiedniego post ępowania zaleconego przez lekarza w przypadku 
chorobowych zmian skóry i paznokci; 

K_W58 ma wiedzę ogólną o historii kosmetyków od staro żytności po czasy współczesne; 
K_W59 nazywa i rozpoznaje  rośliny  i minerały stosowane w kosmetyce; 
K_W60 posiada wiedzę z zakresu  makijażu fotograficznego oraz charakteryzacji sceniczno-

teatralnej; 
K_W61 ma wiedzę z zakresu działania leków stosowanych z zabiegach kosmetycznych; 
K_W62 zna zasady prowadzenia analizy kolorystycznej wraz z jej pełną interpretacją; 
K_W63 zna podstawowe elementy receptury kosmetyku i jego dzia łanie; 
K_W64 zna wady i zalety postępowań terapeutycznych w różnych schorzeniach skóry; 

K_W65 zna podstawowe techniki fizjoterapeutyczne i metody kosmetyczne odnowy 
biologicznej; 

K_W66 
zna wskazania i przeciwwskazania oraz metodologię wykonania zabiegów               z 
zakresu: elektroterapii, światłolecznictwa, pola elektromagnetycznego, termoterapii, 
UD, hydroterapii; 

K_W67 
zna zasady komponowania posi łku w oparciu o wiedzę o pro- i anty-zdrowotnych 
właściwościach produktów, uzasadnia klasyfikację                           i wykorzystanie 
wybranych diet oraz zna wady, zalety i przewiduje skutki przyk ładowych 
jadłospisów; 

K_W68 zna podstawowe techniki relaksacyjne; 
K_W69 zna metodologię wykonania  zabiegów hydroterapeutycznych; 

K_W70 zna zasady prowadzenia badania podmiotowego i przedmiotowego dla potrzeb 
kosmetologii; 

K_W71 wymienia wiodące firmy kosmetyczne; 

M1_W08 
 

K_W72 zna specyfikę zawodów związanych z pielęgnacją i upiększaniem ciała; 
K_W73 klasyfikuje rynek związany z pielęgnacją ciała; 

K_W74 wymienia zasady prawne obowiązujące w gabinetach kosmetycznych, w 
kontekście prawa cywilnego i prawa pracy; 

K_W75 zna prawa i obowiązki pracodawcy, a także prawa i obowiązki pracowników; 

K_W76 posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinetach 
kosmetycznych; 

K_W77 zna prawa klienta; 
K_W78 zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z klientem świadom miejsca swojej 



dyscypliny;  
K_W79 zna zasady etyki, poszanowania indywidualnych ró żnice, poglądów, zwyczajów; 
K_W80 rozumie system prawa i stosowane w tym systemie metody regulacji prawnych;  

K_W81 ma wiedzę o uregulowaniach prawnych stanowi ących warunek prowadzenia 
działalności kosmetologa;  

K_W82 zna dokumentację obowiązującą w gabinetach kosmetycznych;  
K_W83 ma wiedzę ogólna z zakresu historii kosmetologii;  

M1_W09 
 
 

K_W84 zna ogólną historię przemysłu kosmetycznego w Polsce; 
K_W85 rozumie założenia i podstawy swojego zawodu;  
K_W86 zna podstawowe pojęcia dotyczące całokształtu kosmetologii; 

M1_W10 
 

K_W87 zna podstawowe pojęcia z zakresu kosmetologii;  
K_W88 zna podstawowe pojęcia związane z ekologią; 
K_W89 zna kulturowe znaczenie estetycznych przejawów cielesności; 
K_W90 ma wiedzę z zakresu kulturowego znaczenia estetycznych przejawów cielesności; 
K_W91 zna podstawowe definicje i kategorie estetyczne; 
K_W92 zna składniki odżywcze oraz i ich wartość odżywczą i energetyczną; 

K_W93 ma wiedzę z zakresu działania zdrowotnego i antyzdrowotnego wybranych 
komponentów żywności;  

K_W94 zna wykaz podstawowych środków odnowy biologicznej i ich fizjologicznego 
oddziaływania na organizm; 

K_W95 zna zasady prawa autorskiego. M1_W11 

K_W96 
zna i potrafi stosować uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju 
form indywidualnej przedsi ębiorczości w zakresie świadczenia usług związanych ze 
studiowaną dyscypliną;  

M1_W12 
 

K_W97 zna prawa klienta, prawa i obowiązki pracodawcy, pracowników oraz własne; 

K_W98 zna zasady prowadzania własnej działalności gospodarczej, zasady prowadzenia 
małego i średniego przedsiębiorstwa (własnej działalności gospodarczej);  

K_W99 zna podstawy rachunkowo ści (koszty działania); 
K_W100 zna podstawy marketingu us ług; 

 
 

U m i e j ę t n o ś c i  
 

 

K_U01 potrafi określić zależności między organizmem a środowiskiem;  

M1_U01 
 

K_U02 potrafi wykonać pomiar i wyznaczyć wielkości fizyczne dotyczące organizmu 
człowieka i środowiska;  

K_U03 potrafi określić wpływ czynników fizycznych środowiska na organizm człowieka; 
K_U04 rozpoznaje  zasadnicze struktury ludzkiego cia ła oraz ich lokalizacji;  
K_U05 potrafi określić zależności między budową a czynnością narządu; 
K_U06 potrafi rozpoznać tkanki i narządy w preparatach mikroskopowych; 

K_U07 potrafi opisać mechanizm funkcjonowania organizmu ludzkiego w powi ązaniu z 
jego elementami; 

K_U08 potrafi opisać i rozumie mechanizmy rozwoju zaburzeń czynnościowych; 
K_U09 potrafi ocenić wpływ czynników patogennych na stan czynno ściowy organizmu; 

K_U10 rozumie budowę i funkcję biologicznych bia łek, kwasów nukleinowych, 
węglowodanów, lipidów oraz hormonów i witamin;  

K_U11 rozumienie budowę i funkcję szlaków metabolicznych oraz mechanizmów regulacji 
metabolizmu; 

K_U12 rozumienie i potrafi ocenić jakość zdrowotną człowieka w relacji do stanu 
środowiska;  

K_U13 potrafi propagować i prowadzić działania profilaktyczne; 
K_U14 potrafi wprowadzać zasady bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy; 

K_U15 potrafi określić wrażliwość drobnoustrojów na środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne; 

K_U16 potrafi stosować wybrane metody kontroli mikrobiologicznej kosmetyków; 
K_U17 potrafi przeprowadzić dezynfekcję i sterylizację;  
K_U18 potrafi opisać budowę i funkcję układu odporno ściowego; 
K_U19 rozumie działania układu odporno ściowego; 
K_U20 rozumie mechanizmy reakcji immunologicznych; 

K_U21 potrafi posługiwać się podstawową wiedzą farmakologiczną w zakresie: wyboru 
postaci stosowanych leków; 

K_U22 potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach; 
K_U23 potrafi zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego; 
K_U24 potrafi zastosować kosmetyk zgodnie z rozpoznaniem;  

K_U25 potrafi poprawnie wykonać zabieg kosmetyczny i pielęgnacyjny, z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań; 



K_U26 potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną; 
K_U27 potrafi zaplanować rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem; 

K_U28 potrafi wykonać zabieg upiększających, z uwzględnieniem wskazań i 
przeciwwskazań; 

K_U29 potrafi odczytać receptury kosmetyku i prawnie je zastosować; 

K_U30 potrafi rozpoznać zmiany chorobowe skóry i paznokci oraz odpowiednio 
postępować, zgodnie z zaleceniem lekarskim; 

K_U31 potrafi wykonać masaż klasyczny ciała; 

K_U32 potrafi zastosować podstawowe techniki fizjoterapeutyczne oraz metody 
kosmetyczne odnowy biologicznej; 

K_U33 potrafi uzdatnić i oczyścić wodę do celów kosmetycznych i laboratoryjnych; 
K_U34 potrafi wykonać podstawowe czynności laboratoryjne; 
K_U35 potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne stosowane w kosmetyce; 
K_U36 potrafi wybrać kolorystykę i rodzaj makijażu do typu urody i okoliczno ści;  
K_U37 potrafi dokonać stylizacji wizualnej sylwetki; 

K_U38 potrafi obsługiwać podstawowe aparaty stosowane w kosmetologii np.: do RF, 
mezoterapii i termoterapii, elektroterapii; M1_U02 

 K_U39 zna metodologię wykonywania podstawowych czynno ści laboratoryjnych; 
K_U40 zna podstawowe działania chemiczne stosowane w kosmetyce. 
K_U41 potrafi komunikowa ć się z klientem; 

M1_U03 
 

K_U42 potrafi pracować w zespole interdyscyplinarnym; 

K_U43 potrafi i rozumie potrzebę komunikowania opartego na trzech zasadach: jasno ści, 
zwięzłości oraz empatii;  

K_U44 
potrafi rozwijać własną osobowość, a szczególnie tak istotnych postawy dla 
utrzymania rozwojowej, bezkonfliktowej, a zarazem otwartej komunikacji 
interpersonalnej jak empatia, akceptacja i samoświadomość; 

K_U45 potrafi rozpoznać i zinterpretować podstawowe problemy psychologiczne klienta; 

M1_U04 
 

K_U46 potrafi udzielić porady w zakresie dbałości o wygląd zewnętrzny; 

K_U47 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej 
działalności;  

K_U48 dostrzega i analizuje  dylematy etyczne; 
K_U49 poprawnie  ocenia mocne i słabe strony klienta.; 

K_U50 potrafi zastosować podstawowe metody diagnostyczne, poprawnie oceni ć mocne i 
słabe strony klienta;  

M1_U05 
 

K_U51 potrafi ocenić dobór zabiegów kosmetycznych;  
K_U52 potrafi przeprowadzić zabieg złuszczania;  
K_U53 potrafi wykonać zabiegi antycellulitowe uzasadniając metodologię ich wykonania; 
K_U54 potrafi wykonać obliczenia rachunkowe niezbędne w recepturze kosmetyków; 
K_U55 potrafi prawidłowo odczytać i udokumentować receptury; 
K_U56 analizuje  zakres funkcji jej składników; 
K_U57 potrafi prawidłowo założyć i prowadzić dokumentację w gabinecie 

K_U58 opanowa ł obsługę komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, 
gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji; 

M1_U06 
 

K_U59 potrafi kontrolować efektywność zabiegów kosmetycznych oraz identyfikowa ć 
błędy i zaniedbania w procesie ich stosowania; 

M1_U07 
 

K_U60 potrafi interpretować informacje uzyskane z badania podmiotowego                         i 
przedmiotowego;  M1_U08 

 K_U61 potrafi opisać efekty zabiegów kosmetycznych; 

K_U62 umie prowadzić dokumentację w kosmetologii; M1_U09 
 

K_U63 potrafi prowadzić szkolenie zawodowe w zakresie podstawowych procedur 
kosmetologicznych i nauczania przedmiotów zawodowych; 

M1_U10 
 

K_U64 posiada umiejętności ruchowe w zakresie wybranych form aktywności fizycznej 
(rekreacyjnych, sportowych, estetycznych);  

   M1_U11 
 

K_U65 
posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim oraz w języku 
obcym, dotyczących zagadnień z zakresu kosmetologii,                                     z 
wykorzystaniem podstawowych źródeł; 

   M1_U12 
 

K_U66 
posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w 
języku obcym, dotycz ących zagadnień z zakresu kosmetologii, z wykorzystaniem 
podstawowych źródeł;     M1_U13 

 K_U67 potrafi poszukiwać źródeł informacji naukowej, korzystać z zasobów 
bibliotecznych, baz danych;  

K_U68 umie analizować badania naukowe dotyczące kosmetologii; 
K_U69 umie samodzielnie się uczyć; 

K_U70 
opanowa ł język obcy w stopniu umo żliwiającym korzystanie z piśmiennictwa i 
podstawowej komunikacji dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego; 

M1_U14 
 



 
 

K o m p e t e n c j e  s p o ł e c z n e  
 

 

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie M1_K01 
K_K02 uznaje konieczność ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego 
K_K03 potrafi określić zakres wiedzy, możliwości i ograniczenia w kosmetologii;  M1_K02 

 K_K04 potrafi wspó łpracować ekspertami z zakresu kosmetologii 
K_K05 okazuje szacunek wobec klienta i dba o jego ciało M1_K03 

K_K06 samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i właściwie organizuje pracę 
własną; M1_K04 

 K_K07 potrafi brać odpowiedzialno ści za pracę własną; 
K_K08  przyjmuje odpowiedzialno ści za udział w decyzjach; 
K_K09 potrafi pracować w zespole; 

K_K10 przestrzega właściwych relacji z klientem, z najbliższym otoczeniem i 
społeczeństwem; 

 
 

    M1_K05 K_K11 okazuje zrozumienie dla problemów klienta;  

K_K12 okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych 
uwarunkowań społecznych, kulturowych i wieku;  

K_K13 stosuje zasady etyczne obowiązujące w Kodeksie Etycznym Kosmetologa; 
    M1_K06 K_K14 przestrzega tajemnicy dotyczącej klienta oraz wszelkich jego praw; 

K_K15 potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonaniem zawodu; 
K_K16 stosuje zasady BHP obowiązujące w gabinetach kosmetycznych; M1_K07 
K_K17 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów kosmetologii;     M1_K08 
K_K18 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocje zdrowia M1_K09 

 


