Założone efekty kształcenia dla kierunki kosmetologia
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Jozefa Rusieckiego
Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Zdrowia Publicznego
Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (od 2014/2015)
Profil kształcenia: profil praktyczny
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki medyczne, o zdrowiu i kulturze fizycznej
Symbol kierunkowych efektów
kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia

K_W03
K_W04
K_W05

WIEDZA
wykazuje znajomość podstawowych procesów fizyko-chemicznych, biologicznych na poziomie komórkowym oraz całego organizmu
zna podstawowe procesy metaboliczne na poziomie komórkowym, narządowym, ustrojowym, w tym
zjawiska regulacji hormonalnej, procesów starzenia się ustroju w zakresie niezbędnym dla swojego
kierunku
opisuje biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu
wykazuje znajomość budowy, funkcjonowania i czynności organizmu ludzkiego
opisuje budowę mikroskopową oraz właściwości i funkcje komórek, tkanek i narządów człowieka

K_W06
K_W07

zna podstawy genetyki
zna społeczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia i znaczenie jego ochrony

K_W08

charakteryzuje zmiany patologiczne w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem w zakresie studiowanego kierunku

K_W09
K_W10

posiada podstawową wiedzę z zakresu higieny i mikrobiologii
zna zasady funkcjonowania i zastosowania aparatury wykorzystywanej w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej oraz w kosmetyce upiększającej

K_W11

zna główne problemy zdrowotne w zakresie chorób zakaźnych i nie zakaźnych o znaczeniu społecznym

K_W12
K_W13

zna podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania układu immunologicznego człowieka
ma wiedzę w zakresie podstaw epidemiologicznej identyfikacji problemów zdrowotnych konkretnej
zbiorowości
zna podstawy farmakologii i toksykologii w zakresie studiowanego kierunku
zna zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej oraz podstawy ratownictwa
wskazuje i objaśnia podstawy edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, socjologii i socjologii zdrowia, ekologii i ochrony środowiska
rozróżnia konteksty społeczne, kulturowe i obyczajowe powodujące zachowania osób korzystających
z zabiegów kosmetycznych
wyjaśnia potrzebę ruchu i aktywności fizycznej w promowaniu zdrowia

K_W01
K_W02

K_W14
K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19

zna podstawy prawne, etyczne wykonywania zawodów paramedycznych oraz rozumie prawną odpowiedzialność z tytułu wykonywanego zawodu

K_W20
K_W21
K_W22
K_W23

zna przeciwwskazania do wykonywania zabiegów kosmetycznych
posiada wiedzę psychologiczną niezbędną w pracy zawodowej
posiada wiedzę zakresu ergonomii i BHP
zna przepisy i wymagania w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego związane z wykonywanym zawodem

K_W24
K_W25
K_W26
K_W27
K_W28
K_W29

posiada wiedzę chemiczną mającą zastosowanie w kosmetologii
zna zasady racjonalnego żywienia oraz skutki zdrowotne nieprawidłowego odżywiania się
zna choroby związane z żywnością, żywieniem i odżywianiem
zna zabiegi stosowane w kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, charakteryzacji i stylizacji
zna podstawowe pojęcia i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej
zna elementarne zasady metodologii badań naukowych oraz możliwość wykorzystania podstawowych metod statystycznych w naukach o zdrowiu
zna zasady prawa autorskiego
zna przepisy umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej
posiada podstawową wiedzę z zakresu dermatologii oraz zna objawy i przyczyny zmian chorobowych skóry
posiada wiedzę w zakresie składu chemicznego substancji czynnych kosmetyków
zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów stosowanych w kosmetyce pielęgnacyjnej
zna zasady kosmetyki upiększającej i charakteryzacji
zna teoretyczne podstawy pielęgnacji i higieny skóry po interwencyjnych zabiegach wspomagających odnowę biologiczną
zna zasady zarządzania jednostkami organizacyjnymi/gabinetami zajmującymi się odnową biologiczną i pielęgnacją ciała

K_W30
K_W31
K_W32
K_W33
K_W34
K_W35
K_W36
K_W37

K_W38
K_W39
K_W40

zna zasady komunikowania się z zachowaniem zasad etykiety w kontaktach międzyludzkich
zna techniki informacyjne mające zastosowanie w praktyce zawodowej
posiada znajomość terminologii oraz koncepcji dotyczących zdrowia i jego determinantów

K_U01

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo zaprezentować oraz wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające
oraz zabiegi z zakresu odnowy biologicznej

K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

potrafi posługiwać się specjalistyczną aparaturą stosowaną w wizażu i charakteryzacji, w gabinetach
kosmetycznych i odnowy biologicznej
potrafi komunikować się z jednostką w celu określenia jej potrzeb oraz oczekiwań w stosunku do
wykonywanej usługi z uwzględnieniem zasad etyki i etykiety
potrafi zastosować zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
potrafi dokonywać podstawowych obliczeń chemicznych, analizować skład preparatów kosmetycznych oraz dobierać ich stosowanie do potrzeb klientów
potrafi dokonać analizy kolorystycznej, dobrać makijaż do typu urody i okazji i wykonać go
potrafi wykorzystywać wiedzę i umiejętności psychologiczno-socjologiczne w kontaktach z klientami

K_U08

potrafi uwzględniać indywidualną sytuację: zdrowotną, stan fizjologiczny, typ skóry w doborze zabiegów kosmetologicznych i kosmetyków

K_U09

potrafi obsługiwać komputer w zakresie edycji tekstu, przygotowania prezentacji, gromadzenia informacji, analizy statystycznej, obsługi arkusza kalkulacyjnego, podstaw grafiki komputerowej
potrafi identyfikować i przeciwdziałać skutkom błędów i zaniedbań popełnionych w praktyce kosmetycznej

K_U10
K_U11
K_U12
K_U13

potrafi selekcjonować, interpretować i krytycznie analizować treści zawarte w piśmiennictwie
potrafi przeprowadzać wywiad dotyczący stanu zdrowia i potrzeb klientów oraz sporządzić dokumentację klienta/pacjenta np. z zastosowaniem technik informacyjnych
potrafi zorganizować, wyposażyć i prowadzić gabinet kosmetyczny

K_U14

potrafi w sytuacjach problemowych współpracować z lekarzami: dermatolog, endokrynolog, alergolog i innymi specjalistami np. dietetyk

K_U15

posiada umiejętność samodzielnego przygotowania wystąpień publicznych, w tym: prezentacji, raportów w języku polskim i obcym

K_U16
K_U17

posiada umiejętności kreowania własnej przedsiębiorczości z zachowaniem zasad prawa i etyki
ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ma opanowane umiejętności manualne w różnych technikach masażu

K_U18
K_U19

potrafi podjąć działania w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, niezakaźnych o znaczeniu społecznym w praktyce zawodowej oraz w zakresie ochrony środowiska naturalnego

K_U20
K_U21

potrafi wykonać makijaż okolicznościowy oraz maskujący defekty skóry
potrafi prawidłowo wykonać zabiegi eliminujące defekty skóry i sylwetki oraz potrafi stosować metody kosmetyczne odnowy ciała
posiada umiejętność samodzielnego redagowania prac pisemnych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych źródeł

K_U22
K_U23
K_U24

stosuje w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu nauk podstawowych
potrafi ocenić skuteczność dezynfekcji i sterylizacji oraz stosować wybrane metody kontroli kosmetyków

K_U25
K_U26

potrafi udzielić porady w zakresie prawidłowego odżywiania się i jego wpływu na zdrowie i urodę
wykazuje się umiejętnościami ruchowymi różnych technik sportowych i rekreacyjnych form ruchu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę rozwoju osobistego i zawodowego
samodzielnie podejmuje działania związane z dokształcaniem się
rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu kosmetologii oraz nauk medycznych
i paramedycznych

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

potrafi działać w zespole oraz podejmować różne zadania

K_K05
K_K06
K_K07

ma świadomość własnych ograniczeń i potrafi krytycznie ocenić działania własne i zespołu
akceptuje opinie klienta/pacjenta, członków zespołu i innych specjalistów
realizuje zadania w sposób profesjonalny z zachowaniem zasad etyki właściwej dla zawodu

K_K08

okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych,
kulturowych i wieku
ma świadomość współodpowiedzialności za zadania realizowane przez dany zespół

K_K09

K_K10

wyznaczone zadania realizuje samodzielnie lub w zespole z zachowaniem higieny, bezpieczeństwa
własnego, otoczenia i środowiska naturalnego

K_K11

potrafi określić priorytety i profesjonalnie wykorzystać wszystkie dostępne środki służące realizacji
zadań
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznoprawnych

K_K12
K_K13
K_K14
K_K15
K_K16

K_K17
K_K18

K_W41
K_W42

K_U27
K_U28
K_K19
K_K20

K_W43
K_W44
K_U29
K_U30
K_K21
K_K22

identyfikuje i potrafi rozwiązywać problemy związane z wykonaniem zawodu
potrafi formułować opinie i wyciągać wnioski dotyczące podmiotu i przedmiotu badań w pracy naukowej oraz klienta/pacjenta w praktyce zawodowej
uczestniczy w kursach szkoleniowych organizowanych przez instytucje branżowe
potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej (dermatologicznej, alergologicznej, onkologicznej) oraz odmówić wykonania zabiegu kosmetycznego w przypadku rozpoznania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do jego zastosowania
okazuje szacunek klientowi oraz zapewnia pełen komfort psychiczny podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych
dba o własne zdrowie oraz estetykę wyglądu, zachowując zdrowy tryb życia, troszcząc się o poziom
sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywanego zawodu oraz podejmuje działania na rzecz
ochrony środowiska naturalnego
Załozone efekty kształcenia realizowane w ramach specjalności:
Wellness&Spa
WIEDZA
zna rodzaje zabiegów oraz formy aktywności fizycznej realizowane w ośrodkach wellness&spa
zna idee ośrodków wellness&spa, zasady funkcjonowania, zarządzania i organizację
UMIEJETNOŚCI
potrafi zaplanować, dobrać i wykonać specjalistyczne zabiegi na ciało oraz odpowiednie formy aktywności fizycznej znajdujące się w ofercie ośrodków wellness&Spa
posiada umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania w ośrodkach wellness&spa
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów i innych sposobów oddziaływania na ciało znajdujących się w ofercie ośrodków wellness&Spa
zdania zawodowe realizuje zgodnie z wymogami określającymi specyfikę i charakter danej placówki
Kierunkowe efekty kształcenia realizowane w ramach specjalności:
Nutrikosmetyka
WIEDZA
posiada specjalistyczną wiedzę o roli składników odżywczych dla zachowania zdrowia i młodości
skóry oraz jej przydatków
posiada wiedzę na temat składników kosmetyków i zabiegów opóźniających procesy starzenia się
UMIEJETNOŚCI
potrafi zaplanować postępowanie dietetyczne wspomagające zdrowie skóry i przydatków skórnych
potrafi zaplanować i wykonać zabiegi nakierowane na powstrzymywanie zjawiska starzenia się skóry
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
wykazuje zainteresowanie dietetyką i rolą pożywienia w zachowaniu zdrowia i młodości skóry
promuje w praktyce zawodowej rolę prawidłowej diety dla zachowania zdrowia i urody

