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OGÓLNA CHARAKTERYTYKA KIERUNKU STUDIÓW

Nazwa kierunku studiów:

Kosmetologia

Poziom kształcenia:

Studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Forma studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne

Dyscypliny
naukowe/artystyczne
wiodąca (ponad 50% efektów
uczenia się):
Nauki o zdrowiu
pozostałe:
Nauki biologiczne
Nauki chemiczne
Wskazanie związku z misją
Uczelni i strategią jej rozwoju:

liczba ECTS

%

111

61,5%

41
22,8%
28
15,7%
Kształcenie na kierunku kosmetologia jest powiązane
z misją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie (załącznik do
Uchwały nr 109/2018 Senatu UJD z dnia 26 września
2018 r. w sprawie przyjęcia strategii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie
 w zakresie nauki i wdrożeń – tworzenie obszarów
badawczych i zwiększenie aktywności naukowej
w obszarach tematycznie związanych z naukami
o zdrowiu, zwiększenie skuteczności pozyskiwania
środków zewnętrznych na badania naukowe, prace
rozwojowe i wdrożeniowe oraz na usługi;
 w zakresie kształcenia – modernizację oferty
kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, ze
szczególnym
nastawieniem
na
kształcenie
praktyczne; wzmacnianie związków uczelni
z przedsiębiorstwami, organami administracji
państwowej, wdrażanie modułów dydaktycznych
opartych
na
wykorzystaniu
technologii
internetowych dla zwiększenia efektywności
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kształcenia oraz rozwój studenckiego ruchu
naukowego i rozwijanie badań naukowych
z udziałem studentów. Realizacja zarówno misji jak
i strategii Uczelni przejawia się poprzez tworzenie
atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Zarówno cele jak
i proponowany program studiów zostały
dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy
dla
absolwentów
kierunku
kosmetologia
(konsultacje z potencjalnymi pracodawcami), co
przyczyni się do optymalnego przygotowania
absolwentów do przyszłej pracy zawodowej.
Uczelnia oferuje możliwość aktywności własnej
studentów poprzez udział w programach wymiany
międzynarodowej takich jak ERASMUS, działania
w ramach Koła Naukowego Studentów Wydziału
oraz udział w sympozjach i konferencjach
naukowych. Uczelnia gwarantuje studentom
warunki do uzupełnienia swoich kwalifikacji
poprzez zdobycie stosownych certyfikatów.
Gwarancją osiągnięcia założonych efektów
w programie praktyk zawodowych są porozumienia
dotyczące realizacji praktyk zawodowych zawarte
pomiędzy Uczelnią i właściwymi placówkami.
W procesie kształcenia studentów wykorzystywany
jest System Elektronicznej Obsługi Studentów
USOS. Proces dydaktyczny na kierunku
wspomagany jest narzędziami zdalnego nauczania.
W tym celu wykorzystywana jest Platforma Moodle,
która spełnia rolę przestrzeni, w której mogą
spotykać się i asynchronicznie kontaktować studenci
i
nauczyciele
akademiccy.
Systematycznie
zwiększana jest liczba przedmiotów, dla których
tworzona jest baza materiałów elektronicznych
dostępnych dla studentów.
 w obszarze relacji z otoczeniem – umacnianie
związków Uczelni z przedsiębiorstwami, organami
administracji
państwowej,
organami
samorządowymi i społecznymi, poprzez zawarte
porozumienia w sprawie realizacji praktyk
zawodowych oraz inną współpracę z następującymi
jednostkami: gabinety kosmetyczne, gabinety
odnowy biologicznej, Biblioteką Lekarską
 w zakresie zadań strategicznych o charakterze
organizacyjnym – rozbudowa infrastruktury
informatycznej (dostęp do WiFi, dostęp do bazy
czasopism naukowych) oraz pełne wdrożenie
systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 Ponadto kształcenie na kierunku kosmetologia
wpisuje się w misję Wydziału, na którym
prowadzony jest kierunek studiów.
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Ogólne cele kształcenia oraz
możliwość zatrudnienia i
kontynuacji kształcenia przez
absolwentów studiów:

Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest:
 nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą
ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą
szczegółową z zakresu kosmetologii, pozwalającą na
wykonywanie zabiegów kosmetycznych,
 kształtowanie
kompetencji
i
umiejętności
praktycznych, w tym manualnych, niezbędnych do
pracy z przyszłym klientem, do wykonywania
zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetyki
pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej.
Celem studiów jest przygotowanie do pracy
w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie usług
oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie
pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent
studiów I stopnia kierunku kosmetologia jest
przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto
absolwent może kontynuować kształcenie w ramach:
studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów
specjalistycznych.
Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani
do założenia własnego gabinetu kosmetycznego oraz
do pracy w:
 gabinetach kosmetycznych, salonach piękności,
 ośrodkach odnowy biologicznej,
 firmach kosmetycznych,
 laboratoriach kosmetycznych.

Wymagania wstępne
(oczekiwane kompetencje
kandydata):

Na kierunku kosmetologia preferowani są kandydaci,
którzy interesują się dbałością o wygląd i urodę,
zdrowym stylem życia i medycyną. Oczekuje się od
kandydatów znajomości języka obcego na poziomie B1
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Rady
Europy
oraz
znajomości
biologii
i chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Kandydaci na studia kosmetologia nie powinni
posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
studiów na tym kierunku.
Kryteria kwalifikacji:



konkurs świadectw dojrzałości
w przypadku, gdy liczba kandydatów
przewyższa
liczbę
miejsc,
przyjęcia
dokonywane są według listy rankingowej
tworzonej na podstawie konkursu – średnia
ważona z trzech przedmiotów (najwyższe oceny
ze świadectwa dojrzałości)
W= 0,5 biologia lub chemia lub wiedza
o społeczeństwie lub informatyka lub matematyka; W=
3

Tytuł zawodowy uzyskany
przez absolwenta:
Wymóg ukończenia studiów:

0,3 język polski lub matematyka; W= 0,2 język obcy
nowożytny (wynik egzaminu z matematyki może być
uwzględniony jedynie raz).
Limit przyjęć na studia I stopnia określa uchwała
Senatu UJD, a naboru na studia dokonuje Komisja
Rekrutacyjna. W przypadku zgłoszenia się mniejszej
liczby kandydatów, kierunek może nie być
uruchomiony.
licencjat
Warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania
dyplomu licencjata jest:
1) Uzyskanie 180 punktów ECTS
2) Złożenie egzaminu dyplomowego
Szczegółowe zasady egzaminu dyplomowego znajdują
się: http://www.wmp.ajd.czest.pl/349,Dla-studentow
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OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Opis efektów uczenia się dla kierunku: Kosmetologia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Lp.
Symbol
kierunkowych
Kierunkowe efekty uczenia się
efektów
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na
uczenia się
kierunku Kosmetologia absolwent:

Odniesienie do
charakterystyki
drugiego stopnia
efektów uczenia się
(kod składnika opisu)

Wiedza
K_W01

ma ogólną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biologii
i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego
kierunku kosmetologia

P6S_WG

K_W02

rozumie funkcjonowanie organizmów żywych,
genetyczne podłoże ich różnicowania oraz mechanizmy
dziedziczenia

P6S_WG

K_W03

zna wpływ czynników fizycznych środowiska na żywe
organizmy

P6S_WG

K_W04

zna właściwości chemiczne, reaktywność, pochodzenie
i zastosowanie kosmetyczne wybranych pierwiastków,
związków nieorganicznych i związków organicznych

P6S_WG

K_W05

zna budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów
nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów
i witamin

P6S_WG

K_W06

zna zasady działania wody jako rozpuszczalnika
i sposoby jej uzdatniania oraz ustalania i zmiany pH
środowiska

P6S_WG

K_W07

zna
wybrane
substancje
czynne
stosowane
w kosmetyce i ich działanie, zakres zastosowania oraz
możliwe interakcje ze środowiskiem preparatu
kosmetycznego

P6S_WG

K_W08

zna podstawowe substancje stosowane w preparatyce
kosmetycznej (podłoża, substancje konserwujące
i pomocnicze), ich działanie i zakres zastosowania.

P6S_WG

K_W09

zna przykładowe receptury różnych form kosmetyków

P6S_WG

K_W10

posiada podstawową wiedzę mikrobiologiczną,
a w szczególności z zakresu chorób skóry

P6S_WG

K_W11

posiada
podstawową
wiedzę
farmakologiczną
z zakresu: postaci leku, dróg podawania leku, losu leku
w organizmie, znajomości mechanizmów działania
leków

P6S_WG

12.
13.

K_W12

zna podstawy prawidłowego żywienia człowieka

P6S_WG

K_W13

zna podstawy estetyki w zakresie definicji i analizy
pojęć podstawowych

P6S_WG

14.
15.

K_W14

zna podstawy analizy kolorystycznej

P6S_WG

K_W15

zna elementy anatomii prawidłowej ciała

P6S_WG

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
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K_W16

rozumie zależność między budową a czynnością
narządu

P6S_WG

K_W17

posiada podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej
budowy histologicznej tkanek i narządów

P6S_WG

K_W18

zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania organizmu
ludzkiego

P6S_WG

K_W19

rozumie główne szlaki metaboliczne i mechanizmy
regulacji metabolizmu

P6S_WG

K_W20

zna budowę i funkcję układu odpornościowego

P6S_WG

K_W21

zna rodzaje skóry i potrafi je rozróżnić

P6S_WG

K_W22

zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania i rozwoju
zaburzeń czynnościowych organizmu ludzkiego

P6S_WG

K_W23

zna podstawowe jednostki chorobowe skóry, skóry
owłosionej i paznokci

P6S_WG

K_W24

rozumie mechanizmy reakcji immunologicznych

P6S_WG

K_W25

zna elementy toksykologii, czynniki środowiskowe
i zanieczyszczenia wpływające na stan zdrowia
człowieka

P6S_WG
P6S_WK

26.
27.

K_W26

zna zasady higieny i bezpieczeństwa pracy

P6S_WK

K_W27

zna zabiegi pielęgnacyjne stosowne dla wszystkich
rodzajów skóry

P6S_WK

28.
29.
30.
31.

K_W28

zna techniki masażu klasycznego i leczniczego

P6S_WK

K_W29

zna zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci oraz stóp

P6S_WK

K_W30

zna preparaty kosmetyczne i ich właściwe zastosowanie

P6S_WK

K_W31

zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania
zabiegów
kosmetycznych:
pielęgnacyjnych,
upiększających oraz wspomagających leczenie chorób
(w tym chorób skóry)

P6S_WK

K_W32

zna metody kosmetyczne zapobiegania i zmniejszania
otyłości i rozstępów skórnych, wspomagające leczenie
celulitu oraz odnowy biologicznej

P6S_WK

K_W33

zna metody usuwania zbędnego owłosienia

P6S_WK

K_W34

zna zasady udzielania pierwszej pomocy

P6S_WK

K_W35

zna
psychologiczne
uwarunkowania
kontaktu
z klientem, style komunikowania oraz bariery
w komunikowaniu się

P6S_WK

K_W36

zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

P6S_WK

K_W37

rozumie ograniczenia
złuszczania naskórka

P6S_WK

K_W38

zna
podstawowe
techniki
fizjoterapeutyczne
(światłolecznictwo,
elektrolecznictwo,
ciepłolecznictwo, wodolecznictwo, balneoterapia,
kinezyterapia) w zakresie podstaw fizycznych
i zastosowania

P6S_WK

K_W39

rozumie zasady działania terapeutycznego oraz
działania niepożądanego manifestującego się zmianami
skórnymi

P6S_WK

K_W40

zna zasady prawne i etyczne
wykonywania zawodu kosmetologa

P6S_WK

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.

w

zabiegach

głębokiego

uwarunkowania
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41.
42.
43.

K_W41

zna przepisy obowiązującego ustawodawstwa polskiego
i unijnego dotyczące kosmetyków

P6S_WK

K_W42

posiada wiedzę z zakresu zasad ochrony wartości
intelektualnej

P6S_WK

K_W43

posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu,
ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw

P6S_WK

K_U01

posiada umiejętność analizy danych i wykorzystania
informacji, pochodzących z różnych źródeł z zakresu
studiowanego kierunku kosmetologia

P6S_UW

K_U02

potrafi poprawnie wykonać stosowny zabieg
kosmetyczny pielęgnacyjny, upiększający i korekcyjny
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań – masaż,
manicure, pedicure, zabiegi nawilżające skórę,
usuwanie zbędnego owłosienia

P6S_UW

K_U03

potrafi poprawnie wykonać zabiegi upiększające

P6S_UW

K_U04

potrafi prawidłowo wykonać zabiegi zapobiegające
i zmniejszające otyłość i rozstępy skórne

P6S_UW

K_U05

potrafi wykonać makijaż podstawowy oraz makijaż
korekcyjny defektów kosmetycznych

P6S_UW

K_U06

potrafi stosować metody kosmetyczne odnowy ciała

P6S_UW

K_U07

posiada umiejętność wykonania podstawowych
czynności laboratoryjnych: ważenie, odmierzanie
objętości, wykonywanie roztworów o ustalonym
stężeniu, rozcieńczanie roztworów, sączenie, ekstrakcja,
ustalanie pH środowiska

P6S_UW

K_U08

wykonuje proste pomiary fizyczne, chemiczne,
biologiczne i mikrobiologiczne w zakresie związanym z
kierunkiem studiów kosmetologia oraz przeprowadza
obserwacje

P6S_UW

K_U09

potrafi uzasadnić wybór zabiegu kosmetycznego
odpowiedniego dla jego potrzeb pielęgnacyjnych,
profilaktycznych, korekcyjnych lub upiększających

P6S_UW
P6S_UK

K_U10

potrafi udzielać podstawowych porad w zakresie trybu
życia, diety i stosowanych kosmetyków sprzyjających
poprawie wyglądu skóry

P6S_UW
P6S_UK

K_U11

potrafi udzielić porady w zakresie kolorystyki, rodzaju
makijażu i sposobów kształtowania sylwetki służących
poprawie wyglądu klienta

P6S_UW
P6S_UK

K_U12

potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną

P6S_UW

K_U13

potrafi ocenić wpływ substancji toksycznych,
alergologicznych i innych czynników patogennych na
stan czynnościowy organizmu

P6S_UW

K_U14

potrafi wykryć podejrzaną zmianę skórną

P6S_UW

K_U15

potrafi dokonać wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu
do typu urody i okoliczności

P6S_UW

K_U16

potrafi propagować i prowadzić podstawowe działania
profilaktyczne w zakresie higieny psychicznej
i profilaktyki uzależnień

P6S_UW
P6S_KO

K_U17

potrafi udzielać
przypadkach

P6S_UW
P6S_KO

Umiejętności
44.

45.

46.
47.
48.
49.
50

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.
58.
59.

60.

pierwszej

pomocy

w

nagłych
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K_U18

potrafi stosować kosmetyki zgodnie z ich
zastosowaniem i rozpoznaniem oraz zaplanować rodzaj
zabiegu kosmetycznego

P6S_UW

K_U19

posiada umiejętność promowania zdrowego stylu życia,
dbałość o pielęgnację ciała i urody

P6S_UW
P6S_KO

K_U20

posiada umiejętność wizualnej stylizacji sylwetki

P6S_UW

K_U21

potrafi
zgodnie
współpracować
z
lekarzem
i postępować zgodnie z zaleceniem lekarza
w przypadku chorobowych zmian skóry i paznokci

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

K_U22

posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji
tekstu, przygotowania prezentacji, gromadzenia
informacji, analizy statystycznej, obsługi arkusza
kalkulacyjnego, podstaw grafiki komputerowej

P6S_UW

K_U23

potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych oraz technik
informatycznych

P6S_UW

K_U24

potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
kosmetycznej

P6S_UW

K_U25

potrafi wykonać podstawowe pomiary lub wyznaczyć
wielkości fizyczne dotyczące organizmów żywych
i środowiska

P6S_UW

K_U26

potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne,
w szczególności stosowane w kosmetyce

P6S_UW

K_U27

rozpoznaje zasadnicze struktury ludzkiego ciała oraz ich
lokalizację

P6S_UW

K_U28

rozpoznaje podstawowe tkanki i narządy w preparatach
mikroskopowych

P6S_UW

K_U29

potrafi badać wrażliwość drobnoustrojów na wybrane
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne oraz ocenić
skuteczność dezynfekcji i sterylizacji oraz stosować
wybrane
metody
kontroli
mikrobiologicznej
kosmetyków

K_U30

potrafi
prowadzić
podejmowanych działań

K_U31

potrafi poprawnie odczytywać receptury kosmetyku
oraz opisy składu preparatów, zna podstawowy zakres
funkcji składników recepturowych

P6S_UW
P6S_UO

K_U32

potrafi dokonać analizy surowców pod kątem
przydatności do sporządzenia kosmetyku o pożądanych
właściwościach oraz sporządzić preparat kosmetyczny
w oparciu o wybraną recepturę

P6S_UW
P6S_UO

K_U33

posiada umiejętność komunikowania się w języku
obcym na poziomie B2

P6S_UK

K_U34

potrafi przygotować w formie ustnej oraz pisemnej
raporty z pracy własnej oraz umie przekazać własne
spostrzeżenia, w tym przygotowane w oparciu o dane
źródłowe
z
obcojęzycznego
piśmiennictwa
zawodowego

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UU

K_U35

potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny,
umie stosować podstawowe regulacje prawne i zasady
ekonomii w zakresie niezbędnym do pracy

P6S_UO

61.

62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.

75.

76.
77.

78.

dokumentację

dotyczącą

P6S_UW
P6S_UO

P6S_UO
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K_U36

posiada umiejętność włączania się w prozdrowotny styl
życia, wyboru formy aktywności oraz kształtowania
postaw sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie

K_K01

posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy
zwrócić się do ekspertów

P6S_KK

K_K02

potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi
potrzebę konsultacji medycznej

P6S_KK

K_K03

potrafi pracować w zespole

P6S_UO

K_K04

okazuje szacunek dla klienta

P6S_KR

K_K05

potrafi taktownie i skutecznie odmówić wykonania
zabiegu kosmetycznego w przypadku schorzeń, które
stanowią przeciwwskazanie do jego zastosowania

P6S_KK

K_K06

potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane
z wykonaniem pracy zawodowej oraz potrafi dbać
o bezpieczeństwo swoje i otoczenia ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy

P6S_KK
P6S_UO
P6S_KO

K_K07

jest świadom potrzeb ustawicznego doskonalenia
zawodowego

P6S_KK
P6S_UU

K_K08

potrafi skutecznie i taktownie komunikować się
z klientami, współpracownikami i pracownikami służby
zdrowia

P6S_UK
P6S_KR

K_K09

dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla
wykonywania zadań właściwych dla działalności
zawodowej

P6S_KR

79.

P6S_UW

Kompetencje społeczne
80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.
87.

88.

Objaśnienia:
W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się należy wskazać kody składników
opisu efektów uczenia się zgodnie z Ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Rozporządzenia w
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji z dnia 14 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 2218).
Symbol kierunkowego efektu uczenia się:
K_(przed podkreślnikiem) -kierunkowe efekty kształcenia
_W -kategoria wiedzy
_U -kategoria umiejętności
_K -kategoria kompetencji społecznych
01 02 03 i kolejne -numer efektu kształcenia
Kod składnika opisu:
P6S_, P7S_ - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji -poziom 6, poziom 7, po
podkreślniku:
_WG –zakres i głębia/ kompletność perspektywy poznawczej i zależności
_WK –kontekst / uwarunkowania, skutki
_UW –wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
_UK –komunikowanie się/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym
_UO –organizacja pracy/ planowanie i praca zespołowa
_UU –uczenie się/ planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
_KK –oceny/ krytyczne podejście
_KO –odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego
_KR –rola zawodowa/ niezależność i rozwój etos
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OPIS PROGRAMU STUDIÓW

1. PARAMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW
Wielkość parametru wynikająca z
programu studiów

Wyszczególnienie
Liczba semestrów

6

Łączna liczba godzin zajęć w planie studiów

1870- studia stacjonarne
1122 – studia niestacjonarne

Łączna liczba punktów ECTS, konieczna do
ukończenia studiów na danym poziomie
kształcenia
Liczba godzin zajęć prowadzonych na
kierunku studiów przez nauczycieli
zatrudnionych w Uczelni jako
podstawowym miejscu pracy
Wymiar praktyk
Łączna liczba punków ECTS, jaką student
musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w
planie studiów do zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych –
dotyczy kierunków przyporządkowanych do
dyscyplin innych niż nauki humanistyczne
lub społeczne
Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w
planie studiów do zajęć podlegających
wyborowi
Łączna liczba punktów ECTS przypisanych
do zajęć przygotowujących studentów do
prowadzenia działalności naukowej lub
udział w tej działalności – dotyczy
kierunków studiów o profilu
ogólnoakademickim
Łączna liczba punków ECTS przypisana do
zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne – dotyczy kierunków studiów o
profilu praktycznym

180
Minimum 50% godzin zajęć
czas trwania: 6 miesięcy
liczba godzin: - 720
punkty ECTS: 24
103 ECTS* studia stacjonarne
74 ECTS * studia niestacjonarne

8

54

Nie dotyczy

118 ECTS
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2. OPISOWA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW
1) Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiąganych w trakcie całego
cyklu kształcenia:
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się na kierunku kosmetologia uzyskiwanych
w
ramach
realizacji
poszczególnych
modułów/przedmiotów
są
opisane
w sylabusach/kartach przedmiotów. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się oraz
stosowana skala ocen są zgodne z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Studiów
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, który
stanowi załącznik do Uchwały nr 19/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Regulamin dostępny pod adresem:
http://www.dss.ajd.czest.pl/324,Sprawy-studenckie). Warunkiem otrzymania punktów
ECTS za zajęcia dydaktyczne jest potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji społecznych określonych dla danego modułu/przedmiotu
student uzyska ocenę co najmniej dostateczną. Potwierdzenie osiągnięć efektów uczenia się
wymaga oceny końcowej. Ocena końcowa może być pozytywna w przypadku, gdy dla
każdego z wymaganych efektów uczenia się uzyskano ocenę, co najmniej dostateczną.
W przypadku przedmiotu swobodnego wyboru stosuje się ocenę binarną
(zaliczenie/niezaliczenie). Zgodnie z propozycjami działań na rzecz jakości kształcenia
prowadzona jest coroczna analiza zgodności planu i programu studiów do poszczególnych
przedmiotów, analiza zgodności i spójności efektów kształcenia osiąganych na
poszczególnych przedmiotach z kierunkowymi i charakterystykami drugiego stopnia
efektów uczenia się. Opracowywane są coroczne raporty dotyczące oceny jakości
kształcenia. Raporty te są przedstawiane właściwym władzom dziekańskim. Pracownicy,
którzy prowadzą zajęcia na kierunku kosmetologia mają obowiązek dokumentowania
wytworów stanowiących potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się
przewidzianych dla zajęć, zgodnie z wykazem efektów uczenia się określonym w kartach
przedmiotów. Wszystkie prace przejściowe studentów: zaliczeniowe, egzaminacyjne,
kolokwia, prezentacje, projekty itp., potwierdzające zdobycie przez studentów założonych
efektów uczenia się są przechowywane przez okres trzech semestrów od zakończenia zajęć.
Wymienione powyżej dokumenty zawierają nie tylko prace studentów, na podstawie
których przeprowadzono weryfikację uzyskanych efektów uczenia się, ale także opis
wyjaśniający zastosowane kryteria ocen. Do dokumentacji nauczyciel akademicki
zobowiązany jest załączyć: kartę przedmiotu, w oparciu o którą prowadził zajęcia, oraz listę
studentów uczęszczających na zajęcia. Nauczyciel akademicki prowadzący określone
zajęcia jest zobowiązany do archiwizowania wytworów prac studentów w terminie 14 dni
po zakończeniu sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym i 14 dni po zakończeniu sesji
egzaminacyjnej w semestrze letnim.
2) Zasady i forma odbywania praktyk:
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Praktyki organizowane są w terminach ustalonych przez Dział Spraw Studenckich –
Praktyki Studenckie w porozumieniu z Dziekanami i po zatwierdzeniu przez Prorektora
ds. Studenckich. Praktyki są nadzorowane przez opiekuna z ramienia Uczelni. Praktyki
odbywają
się
w
instytucjach
prowadzących
działalność
zgodną
z kierunkiem studiów, ściśle według wskazanego harmonogramu praktyk. Student może
odbywać praktyki w placówkach wytypowanych przez Uczelnię lub placówce wybranej
przez studenta na podstawie pisemnej prośby studenta złożonej w Dziale Spraw
Studenckich po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrekcji placówki, w której student chce
odbywać praktykę oraz pisemnej zgody opiekuna z ramienia Uczelni. Podstawą prawną
praktyk jest Regulamin Praktyk Studenckich Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (Zarządzenie Rektora Nr R0161/49/2014 z dnia 22 lipca 2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk
studenckich ciągłych).
Zgodnie z programem studiów Studenci odbywają praktykę w następującym wymiarze
godzin:
Praktyka zawodowa I - Praktyka w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej (2 miesiące
wrzesień -październik),
Praktyka zawodowa II - Praktyka w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej
i upiększającej (2miesiące: wrzesień-październik),
Praktyka zawodowa III - Praktyka w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej
i upiększającej (2 miesiące: marzec-kwiecień).
Celem praktyki zawodowej jest:
 praktyczne zapoznanie studenta z przyszłym zawodem, w tym z praktycznymi
zastosowaniami wiadomości teoretycznych uzyskanych przez niego w czasie studiów
(weryfikacja nabytych umiejętności),
 przygotowanie studenta do pracy w zespole i pokazanie mu znaczenia oraz wartości
pracy na różnych stanowiskach, jak również kształcenie poczucia etyki pracy
kosmetologa,
 poznanie środowiska potencjalnych pracodawców.

Zakładane efekty uczenia się oraz sposoby ich weryfikacji określa program praktyk
karta przedmiotu (sylabus). Instrukcja praktyk studenckich na studiach stacjonarnych
na kierunku kosmetologia wraz z kartą weryfikacji efektów uczenia się znajduje się:
http://www.dss.ajd.czest.pl/365,Instrukcje-praktyk

3) Określenie sposobu współdziałania z interesariuszami wewnętrznymi
i zewnętrznymi:
12

Kierunkowy Zespoły ds. Jakości Kształcenia dla kierunku kosmetologia podejmuje
działania na rzecz współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Opinie
i sugestie pracodawców oraz innych interesariuszy zewnętrznych traktowane są jako
istotny głos doradczy w procesie modyfikacji kart przedmiotów /sylabusów, co pozwala
na uwzględnienie potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji przyszłych
absolwentów.
Kierunkowy Zespoły ds. Jakości Kształcenia dla kierunku kosmetologia uwzględnia
również opinie studentów zawarte w anonimowej ankiecie oceny zajęć dydaktycznych
przeprowadzanej po każdym semestrze studiów. Pozwala to na stały monitoring jakości
kształcenia i są wykorzystywane do analiz wewnętrznych uczelni.

4) Określenie sposobu uwzględnienia wniosków z analizy wyników monitoringu
karier zawodowych absolwentów:
W celu uzyskania wyników monitorowania karier absolwentów prowadzone są
następujące działania:
 wykorzystanie strony wydziałowej oraz systemu USOS w celu komunikowania się
z absolwentami Wydziału,
 powołanie koordynatorów dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na
Wydziale monitorujących przebieg karier absolwentów, na wniosek Zespołu ds. Oceny
Jakości Kształcenia,
 prowadzanie badań ankietowych absolwentów Wydziału przez koordynatorów
powołanych dla poszczególnych kierunków studiów,
 organizowanie imprez akademickich o charakterze integracyjno-promocyjnym
grupujących absolwentów.
Wyniki monitorowania karier posłużą do doskonalenia programów studiów celem
lepszego przygotowania studentów do egzaminu dyplomowego oraz do potrzeb rynku
pracy. Badania opinii absolwentów o programie nauczania, kadrze nauczającej,
organizacji kształcenia i osiągniętych efektach edukacji będą przeprowadzane
w każdym roku akademickim po przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych.
Ponadto będą przeprowadzane badania opinii pracodawców w zakresie przygotowania
absolwentów do pracy zawodowej. Badania będą wykorzystywane w procesie
tworzenia i doskonalenia programów kształcenia.
5) Określenie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

Umacnianie związków Wydziału z przedsiębiorstwami, organami administracji
państwowej, organami samorządowymi i społecznymi, stowarzyszeniami naukowymi i
zawodowymi.

Umacnianie autonomii i samorządności Wydziału poprzez partnerską
współpracę z Samorządem Studentów i Doktorantów, Ruchem Studenckim, związkami
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zawodowymi działającymi w uczelni, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi
oraz stowarzyszeniami.

Wzmocnienie pozycji Wydziału jako ośrodka eksperckiego w zakresie nauki,
polityki społecznej i edukacyjnej.

Zwiększenie prestiżu i budowa wizerunku Wydziału jako miejsca przyjaznego
studentom i doktorantom.

Rozwój współpracy ze szkolnictwem wszystkich szczebli w Częstochowie
i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Organizacja targów pracy, które m.in. służą do poznania wymagań stawianych
przez potencjalnych pracodawców, a także nawiązuje się kontakty z instytucjami
i stowarzyszeniami monitorującymi aktualny rynek pracy.
6) Stopień umiędzynarodowienia:
Uczelnia oferuje możliwość aktywności własnej studentów oraz pracowników poprzez
udział w programach wymiany międzynarodowej takich jak ERASMUS plus
obsługiwany przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. Nauczyciele akademiccy
uczestniczący w wymianach międzynarodowych wzbogacają program nauczania
o widzę i nowe doświadczenia zdobyte na stażach. Studenci kierunku kosmetologia
uczestniczą w wykładach zagranicznych profesorów wizytujących. Program zajęć na
kierunku kosmetologia umożliwia uczestnictwo w zajęciach studentów z zagranicy
(właściwie opracowany system transferu punktów ECST, karty przedmiotów/
sylabusów w języku angielskim).

7) Sposoby doskonalenia jakości kształcenia:









modernizowanie programów studiów i wprowadzanie zmian w programach studiów
zgodnie z obwiązującymi aktami prawnymi oraz z uwzględnieniem oczekiwań rynku
pracy, opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, a także wniosków
z monitorowania kariery zawodowej absolwenta;
uwzględnianie wniosków z analizy sposobów weryfikacji zakładanych efektów uczenia
się na kierunku kosmetologia;
nadzorowanie realizacji systemu akumulacji i transferu punktów ECTS na kierunku
kosmetologia i monitorowanie systemu przy uwzględnieniu opinii studentów;
uwzględnianie wniosków z monitorowania prawidłowości zasad oceniania studentów
na kierunku kosmetologia;
uwzględnianie wniosków z monitorowania jakości prac dyplomowych, rzetelności ich
oceniania na kierunku kosmetologia;
uwzględnianie wniosków z hospitacji zajęć pracowników na kierunku kosmetologia;
uwzględnianie opinii pracowników oraz studentów przy wyposażaniu pracowni
dydaktycznych.
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8) Dodatkowe informacje:
……………………………………………………………………………………….

Załączniki:
- plan studiów,
- karty przedmiotów (sylabusy) – są umieszczone w systemie USOS.

Program studiów ustalony Uchwałą Senatu nr 128/2019 z dnia 26.06.2019r.
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