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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 

Zarządzanie gabinetem kosmetycznym 

Beauty salon management 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

fakultatywny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów 

 

stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,48/1,52) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Prof. dr hab. Sławomir Kocira 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania 

Procesami Produkcyjnymi 

Cel modułu 

 

Przekazanie informacji dotyczących głównych 

koncepcji i metod zarządzania wspomagających 

organizację gabinetu kosmetycznego oraz wiedzy 

teoretycznej z zakresu kierowania ludźmi 

i motywowania ich. Przedstawienie podstawowych 

form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw. 

Zdobycie przez studenta umiejętności zastosowania 

podstawowych technik planowania i zarządzania 

przedsiębiorstwem o profilu kosmetycznym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:       

1. zna główne koncepcje i metody zarządzania 

przedsiębiorstwem z uwzględnieniem działalności 

w sektorze usług kosmetycznych. 

Umiejętności: 

1. potrafi zastosować podstawowe metody i technik 

rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach 

z uwzględnieniem działalności w sektorze usług 

kosmetycznych. 

2. potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować 

działalność gospodarczą o profilu kosmetycznym 

Kompetencje społeczne: 

1. ma świadomość konieczności myślenia 

i działania w sposób przedsiębiorczy 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak wymagań wstępnych 

Treści programowe modułu  Istota, znaczenie i funkcje zarządzania. Organizacja 
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 i jej otoczenie. Wpływ otoczenia na organizację. 

Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. 

Przewodzenie i kontrola w organizacji. Role 

i umiejętności kierownicze, style kierowania. Teorie 

motywacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania 

w gabinecie kosmetycznym. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Michalski E. 2013. Zarządzanie 

przedsiębiorstwem: podręcznik akademicki. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

2. Godziszewski B. 2011. Przedsiębiorstwo: teoria 

i praktyka zarządzania. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa. 

Literatura uzupełniająca 

1. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., 

Podgórski Z., Ambroziak M. 2015. Podstawy 

funkcjonowania przedsiębiorstw. Uniwersytet 

Warszawski. Wydział Zarządzania. 

Wydawnictwo Naukowe., Warszawa. 

2. Górska E., Lewandowski J. 2010. Zarządzanie 

i organizacja środowiska pracy. Politrechnika 

Warszawska. Oficyna Wydawnicza, Warszawa. 

3. Kowrygo B., Górska-Warsewicz H., 

Świątkowska M. 2017. Podstawy organizacji i 

zarządzania przedsiębiorstwem : przewodnik do 

ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, dyskusja, wykonanie projektu, 

rozwiazywanie zadań problemowych 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 

się:  

W1 – ocena z końcowego sprawdzianu  

U1 – ocena projektu 

U2 – ocena projektu 

K1 – ocena pracy zespołowej w czasie ćwiczeń 

(dziennik prowadzącego) 

Formy dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się:  

archiwizacja końcowych sprawdzianów, projektów, 

dziennik prowadzącego. 

 

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE 
Forma zajęć            Liczba godz.                   Punkty ECTS                                                           

Wykład                 15 godz.                0,60 pkt. ECTS 

Ćwiczenia             15 godz.                0,60 pkt. ECTS  

Konsultacje             5 godz.                0,20 pkt. ECTS 

Sprawdzian             2 godz.                0,08 pkt. ECTS  

 

Razem kontaktowe  37 godz.          1,48 pkt. ECTS 
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NIEKONTAKTOWE 

Przygotowanie  

projektu                   13 godz.              0,52 pkt. ECTS 

Studiowanie  

literatury                  10 godz.             0,40 pkt. ECTS 

Przygotowanie  

do sprawdzianu       15 godz.              0,60 pkt. ECTS 

 

Razem niekontaktowe 38 godz.      1,52 pkt. ECTS 

 

Łączny nakład pracy studenta to 75 godz. co 

stanowi 3 pkt. ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach – 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Konsultacje - 5 godz.                 

Sprawdzian - 2 godz.                 

Łącznie 37 godz. co stanowi 1,48 pkt. ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – BK2_W08 

U1 – BK2_U02 

U2 – BK2_U05 

K1 – BK2_K01, BK2_K02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


