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Załącznik nr 4 do Uchwały nr 13/2019-2020 

                                                            Senatu UP w Lublinie z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

Karta opisu zajęć (sylabus) 

 

Nazwa kierunku studiów  

 

Biocosmetology 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Styling and make-up in the past and today 

Język wykładowy  

 

English language 

Rodzaj modułu  

 

Optional 

Poziom studiów Masters 

Forma studiów 

 

Stationary 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (1,36/0,64) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osobyodpowiedzialnej za 

moduł 

Katarzyna Rubinowska, PhD 

Jednostka oferująca moduł 

 

Department of Botany and Pant Physiology 

Cel modułu 

 

The aim of the module is to provide knowledge in 

the field of styling and make-up from a historical 

perspective. In addition, the latest trends in makeup 

and fashion will be presented. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Knowledge:  

1. knows the most important facts from the history of 

cosmetology and traditional cosmetic treatments 

related to a given culture. 

2. knows the basic types of figures. 

Skills: 

1. can identify positive and negative aspects of 

cosmetic treatments used over the centuries by 

various civilizations and relate them to modern 

cosmetology. 

2. can indicate the advantages and disadvantages of a 

given type of figure. 

Social competences: 

1. is aware of his own limitations and understands 

the need for continuous learning. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

The history of make-up. Homemade make-up in 

ancient world. Makeup during the Victorian era. 

History of eyeshadow. History of cosmetics. 

Prehistoric costume. Costume in the ancient east. 

Costume in Europe from the fifth to the twentieth 
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century. Color analysis. Body types. Contemporary 

trends in makeup and style. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Basic literature: 

1. Gestalten K. The new beauty. Bookcat, 2021. 

2. Pucchi R.S. Your body your style. St. Pucchi Inc. 

2016. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Lecture - multimedia presentation, laboratory 

practicals - auditorium practicals, discussion 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

Ways of verifying the achieved learning outcomes: 

W1 – test exam 

W2 –test exam 

U1 – work cards 

U2 – work cards 

K1: Group work, participation in the discussion. 

Forms of documentation of the achieved learning 

outcomes: 

archiving of final exams, reports from practicals 

(work cards), lecturer's notes. 

Bilans punktów ECTS CONTACT 

Form of classes   Number of hour     ECTS credits                                                         

Lecture                 15 h                           0,60 ECTS 

Auditorium            5 h                            0,20 ECTS 

Practicals               5 h                            0,20 ECTS  

Field                      5 h                            0,20 ECTS 

Consultations         2 h                           0,08 ECTS 

Final exam             2 h                           0,08 ECTS  

Total contact        34 h                          1,36 ECTS 

 

NON-CONTACT 

Literature  

studying                         6 h                     0,24 ECTS 

Preparation  

to final exam                10 h                    0,40 ECTS 

Total non-contact       16 h                   0,64 ECTS 

 

The total student’s workload is 50 hours, which 

corresponds to 2 ECTS points 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Participation in lectures - 15 hours 

Participation in exercises - 15 hours 

Participation in consultations - 2 hours 

Participation in the final exam - 2 hours 

A total of 34 hours, which corresponds to 1.36 

ECTS points 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1 – BK_W02 

W2 – BK_W06 

U1 – BK_U02 

U2 – BK_U03 

K1 – BK_K01 

 

 

 


