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Dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. 

uczelni 

Jednostka oferująca moduł Katedra Biologicznych Podstaw Technologii 

Żywności i Pasz 

Cel modułu Zapoznanie studentów ze specjalistycznymi 

urządzeniami stosowanymi w kosmetologii, ich 

budową i zasadą działania; doborem urządzeń 

specjalistycznych dla zakładów kosmetycznych o 

zróżnicowanej wielkości i różnorodności 

świadczonych usług. Przekazanie informacji na temat 

wymagań wprowadzanych przez Unię Europejską co 

do doboru tych urządzeń. Omówienie stosowania 

metod zabiegowych z wykorzystaniem 

specjalistycznej aparatury kosmetologicznej pod 

kątem potrzeb klienta. 

Wymagania wstępne i dodatkowe Aparatura gabinetu kosmetycznego, Metody badań w 

kosmetologii. 

Treści programowe modułu Wykład obejmuje realizację zagadnień z zakresu 

aparatury specjalistycznej w kosmetologii. Podział 

specjalistycznego sprzętu używanego w gabinetach 

kosmetycznych. Charakterystykę specjalistycznych 

zabiegów wspomagających leczenie 

dermatologiczne. Omówienie zasady działania i 

metodyki aparatury wykorzystującej między innymi: 

laser biostymulacyjny IR, laser erbowo-yagowy, 

masaż vacuum, terapię LED, plazmę. 

 

Ćwiczenia obejmują planowanie właściwego doboru  

aparatów specjalistycznych dla potrzeb salonu 

kosmetycznego. Zapoznanie z zasadą działania i 

konstrukcją aparatów do zabiegów z wykorzystaniem 

plazmy, fal, światła promieniowania laserowego, 

prądów czy intensywnego światła pulsacyjnego. 

Omówienie innych specjalistycznych zabiegów 



łączonych, umożliwiających diagnozę oraz leczenie 

wybranych schorzeń. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych 

2. Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne (praca 

zespołowa, opracowanie kart pracy, wykonanie i 

przedstawienie prezentacji, dyskusja). 

 

 


