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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  

 

Biokosmetologia 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Zaawansowana kosmetologia pielęgnacyjna 

Advanced care cosmetology 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów 

 

stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

5 (2,52/2,48) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr inż. Katarzyna Rubinowska 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

Cel modułu 

 

Cerem modułu jest zdobycie wiedzy w zakresie 

najczęstszych problemów skóry i ich prawidłowej 

diagnostyki. Podczas realizacji modułu studenci 

zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące 

kompleksowego opracowywania procedur z 

wykorzystaniem terapii manualnych, aparatury oraz 

linii kosmetyków profesjonalnych.  

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:  

1. Zna zasady przeprowadzania szczegółowego 

wywiadu z klientem, diagnozy i oceny stanu skóry, 

sporządzania dokumentacji. 

2. Zna zasady prawidłowego dobierania metod i 

środków do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, z 

uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań. 

3. Zna działanie substancji aktywnych zawartych w 

kosmetykach profesjonalnych oraz ich zastosowanie 

zgodnie. 

Umiejętności: 

1. Potrafi poprawnie zdiagnozować cerę klienta, 

określić problem i ułożyć plan zabiegu. 

2. Potrafi odpowiednio dobrać substancje aktywne i 

aparaturę wykorzystywane podczas wykonywanego 

zabiegu, w zależności od rodzaju cery. 
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3. Potrafi odpowiednio dobrać pielęgnację domową 

klienta, z uwzględnieniem rodzaju cery i 

przeprowadzanych zabiegów. 

Kompetencje społeczne: 

1. Ma świadomość konieczności ciągłego 

pogłębiania wiedzy z zakresu kosmetologii. 

2. Ma świadomość konieczności dbania o zdrowie 

swoje i klienta. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Podstawy anatomii, histologii, dermatologii, receptur 

kosmetycznych 

Treści programowe modułu  

 

Zasady prawidłowo przeprowadzonego wywiadu 

kosmetologicznego i archiwizacji dokumentacji 

klienta. Metody diagnostyczne oceny cery 

wykorzystywane w kosmetologii. Ocena 

właściwości skóry: stopnia nawilżenia, pH, grubości 

kolejnych jej warstw, w tym naskórka, skóry 

właściwej i warstwy podskórnej. Charakterystyka i 

obraz kliniczny cery atopowej, łojotokowej, 

trądzikowej. Prerosacea i trądzik różowaty: 

przyczyny, obraz kliniczny, zasady pielęgnacji 

skóry. Metody nawilżania skóry. Procedury 

zabiegowe i pielęgnacyjne wykorzystywane w pracy 

ze skórą problematyczną, dojrzałą i starzejącą się. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. M. Noszczyk Medycyna piękności, Wyd. PZWL. 

2015. 

2. M. Noszczyk. Kosmetologia pielęgnacyjna i 

lekarska. Wyd. PZWL 2012 

3. A. Goliszewska i in. Kosmetologia pielęgnacyjna. 

Wyd. WSZKiPZ 2013 

Literatura uzupełniająca: 

1. A. Kołodziejczak. Kosmetologia Tom I i II. Wyd. 

PZWL. 2019 

2. J. Arct i K. Pytkowska. Wiedza o kosmetykach. 

Podstawy. Wyd. Edra. 2021 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład multimedialny, film poglądowy, ćwiczenia 

(instruktaż wstępny, studium przypadku, realizacja 

zadania, obserwacja, pokaz) 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

W1, W2, W3 – egzamin testowy pisemny 

U1, U2, U3 – egzamin praktyczny, zaliczenie 

teoretyczne ćwiczeń – sprawdziany testowe, 

zaliczenie praktyczne ćwiczeń – studia przypadków,  

analiza i interpretacja, karty pracy. 

K1, K2 - egzamin testowy pisemny 

Formy dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się:  

archiwizacja egzaminu i śródsemestralnych 

sprawdzianów testowych, kart pracy, dziennik 

prowadzącego. 
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Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE 

Forma zajęć Liczba godzin Punkty ECTS 

Wykłady 10 0,4 

Ćwiczenia 40 1,6 

Konsultacje 4 0,16 

Egzamin 

(teoretyczny i 

praktyczny) 

5 0,20 

Zaliczenie kart 

pracy 

4 0,16 

Razem 63 2,52 

NIEKONTAKTOWE 

Przygotowanie 

do zaliczeń 

16 0,64 

Przygotowane 

kart pracy 

4 0,16 

Studiowanie 

literatury 

12 0,48 

Przygotowanie 

do egzaminu 

30 1,2 

Razem 62 2,48 

 

Łączny nakład pracy studenta to 125 godzin, co 

stanowi 5 punktów ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach – 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 40 godz. 

Udział w konsultacjach – 4 godz. 

Udział w egzaminie – 5 godziny 

Zaliczenie kart pracy – 4 godziny 

Łącznie 63 godziny, co stanowi 2,52 pkt. ECTS 

 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1 – BK2_W08 

W2 – BK2_W02, BK2_W05 

W3 – BK2_W02 

U1 – BK2_U01 

U2 – BK2_U02 

U3 – BK2_U02 

K1 – BK2_K01 

K2 – BK2_K03 

 

 

 

 

 

 

 

 


