
`Załącznik nr 5 

Program kształcenia na kursie dokształcającym 

 
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
Jednostka prowadząca kurs 
dokształcający 

Zakład Kosmetologii 

Nazwa kursu WizaŜ z elementami stylizacji 
Typ kursu Doskonalący 
Opłata za kurs (całość) 1100,00 zł 
Określenie obszaru kształcenia/obszarów 
kształcenia, do którego przyporządkowany 
jest kurs dokształcający 

M (nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki 
o kulturze fizycznej) 

Ogólne cele kształcenia • Zapoznanie uczestnika kursu z pracą 
wizaŜysty oraz prawidłową organizacją i 
wyposaŜeniem miejsca pracy ,tj: 
materiały, narzędzia potrzebne do  
wykonania makijaŜu i stylizacji. 

• przekazanie wiedzy na temat historii 
makijaŜu na przestrzeni wieków (od 
staroŜytności do czasów współczesnych) 

• zapoznanie uczestnika kursu z 
podstawowymi metodami wykonania 
makijaŜu i stylizacji oraz korektą 
wizerunku. 

• przygotowanie do samodzielnego  
i twórczego doboru form, metod  
i środków w tworzeniu wizerunku. 
 

 
Związek efektów kształcenia z misją 
i strategią uczelni 

Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr na 
potrzeby kosmetologii. 

Wymagania wstępne Studenci i absolwenci kierunku kosmetologia 
wychowania fizyczne, sport, turystyka i 
rekreacja i fizjoterapia. 

Zasady rekrutacji Rekrutacja ciągła. 
Limit przyjęć (od … do) Od  12  do 14 osób. 
Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji 

5 

Liczba semestrów 1 
Opis zakładanych efektów 
kształcenia dla kursu 
dokształcającego 

Wg wzoru w załączniku 6. 

Plan kursu Wg wzoru w załączniku 7. 
Sylabusy poszczególnych modułów 
kształcenia składające się na program 
kursu dokształcającego uwzględniające 
metody weryfikacji efektów kształcenia 
osiąganych przez słuchaczy 

Wg wzoru w załączniku 8. 



Wymogi związane z ukończeniem kursu 
(praca końcowa/egzamin 
końcowy/inne) 

Egzamin końcowy, zaliczenie części teoretycznej  
praktycznej. 

Opis wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia 

Ocena jakości kształcenia przez Komisję ds. 
Jakości i  Programów Kształcenia. Weryfikacja 
osiągniętych efektów kształcenia (ankieta 
prowadzona wśród uczestników kursu), 
oceniająca realizowane treści programu kursu. 

 

 

Moduły realizowane podczas kursu 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 
kształcenia 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Formareali
zacji zajęć 

PrzynaleŜność 
do obszaru 
kształcenia 

Zakładane 
efekty 
kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
efektów kształcenia 

Moduł I         
Kosmetologia 
pielęgnacyjna                

O,25 wykłady M WS_W01,WS_W03,
WS_W04,WS_U01,
WS_U02,WS_U03,
WS_U04,WS_S07, 
WS_K01,WS_K02 

 zaliczenie ustne 

Moduł II 
Dermatologia 

wykłady M WS_W01,WS_W03,
WS_U04,WS_U07,
WS_K01,WS_K02 

 zaliczenie ustne 

Moduł III 
Podstawy 
stylizacji fryzur 

0,5 
 

 Wykłady, 
ćwiczenia 

M WS_W01,WS_W02,
WS_W03,WS_W04,
WS_U01,WS_U03,
WS_U05,WS_U07,
WS_K01,WS_K02 

zaliczenie praktyczne 

Moduł IV 
Stylizacja  

Wykłady, 
ćwiczenia 

M WS_W02,WS_W05,
WS_S05,WS_U06, 
WS_K01 

 zaliczenie 
praktyczne 

Moduł V 
Kosmetologia 
upiększająca  

2  Wykłady, 
ćwiczenia 

M WS_W01,WS_W02,
WS_W03,WS_W04,
WS_W05,WS_U01,
WS_U04,WS_U06,
WS_U07,WS_K01,
WS_K02 

zaliczenie praktyczne 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 

Efekty kształcenia na kursie” WizaŜ z elementami stylizacji” 

Wydział prowadzący kurs Wychowania Fizycznego i Sportu 
Nazwa kursu WizaŜ z elementami stylizacji 
Poziom kształcenia I stopień 
Umiejscowienie kursu w obszarach 
kształcenia (uzasadnienie) 

Kurs Stylizacja paznokci umiejscowiono w 
obszarze  kształcenia w zakresie nauk 
medycznych. Jego usytuowanie w tym 
obszarze wynika z obszaru zainteresowań, 
jakim jest prozdrowotny styl Ŝycia i 
umiejętności praktyczne dotyczące poprawy i 
upiększania skóry oraz  jej przydatków. 

 

Symbol Efekty kształcenia na kursie – WizaŜ z elementami stylizacji 
 WIEDZA 

WS_ W01 
 

Zna budowę i funkcje skóry oraz zasady właściwej pielęgnacji skóry zdrowej i 

zmienionej chorobowo. 

WS_ W02 
 

Zna podstawy estetyki w zakresie definicji i analizy pojęć podstawowych 

WS_ W03 
 

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w 

gabinecie kosmetycznym 

 
WS_ W04 

 
Zna dostępne na rynku formy kosmetyczne preparatów stosowanych w 

profesjonalnej pielęgnacji gabinetowej i domowej oraz posiada wiedzę z zakresu 

składników aktywnych występujących w kosmetykach przeznaczonych do 

poszczególnych typów cer. 
WS_ W05 

 
Posiada wiedzę z zakresu analizy kolorystycznej, typów urody oraz zna dostępne 

metody upiększania i korekty. 

Posiada wiedzę z zakresu kosmetologii upiększającej z uwzględnieniem podziału 

na poszczególne partie ciała. 

 UMIEJĘTNOŚCI 
WS_ U01 

 
Potrafi przeprowadzić prawidłowy wywiad kosmetyczny i ustalić właściwą 

diagnozę, a uzyskane informacje właściwie odnotować w karcie klienta 

WS_ U02 
 

Potrafi wyjaśnić klientowi wybór zabiegu kosmetycznego odpowiedniego dla 

jego potrzeb pielęgnacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych lub 

upiększających 
WS_U03 Potrafi poprawnie odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowanie. 

WS_ U04 
 

Potrafi dokonać charakterystyki poszczególnych rodzajów cer posługując się 

profesjonalną terminologią kosmetyczną 

WS_ U05 
 

Potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną i dokonać wyboru kolorystyki oraz 

rodzaju makijaŜu, stosownie do typu urody i okoliczności 



 

 

WS_ U06 
 

Potrafi wykonać makijaŜ podstawowy oraz makijaŜ korekcyjny defektów 

kosmetycznych. 

WS_ U07 
 

Potrafi przeprowadzić prawidłową dezynfekcję i sterylizację oraz ocenić 

skuteczność sterylizacji. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
WS_ K01 

 
Jest świadom potrzeb ustawicznego doskonalenia zawodowego. 

WS_ K02 
 

Jest przygotowany do podejmowania pracy lub prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, 

salonach piękności, laboratoriach oraz firmach kosmetycznych, w których 

prowadzi się badania kontroli jakości i efektów działania produktów 

kosmetycznych, szkołach kosmetycznych, redakcjach profesjonalnych pism 

podejmujących problematykę kosmetyki i kosmetologii. 

 

 

Załącznik nr 7 

Plan kursu doszkalającego 

Lp. Nazwa modułu 
kształcenia 

forma zajęć O/F* liczba godzin 
kontaktowych 

Liczba 
punktów 
ECTS 

1. Moduł I 
Kosmetologia 
pielęgnacyjna  

Wykłady,ćwiczenia 
obowiązkowy 

5 0,25 

2. Moduł II 
Dermatologia 

wykłady obowiązkowy 1 

3. Moduł III 
Podstawy stylizacji 
fryzur 

Wykłady,ćwiczenia 
obowiązkowy 

8 0,5 

4. Moduł IV 
Stylizacja 

Wykłady,ćwiczenia 
obowiązkowy 

8 

5. Moduł V 
Kosmetologia 
upiększająca  

Wykłady,ćwiczenia 
obowiązkowy 

58 2 

 

                                                                                Łączna liczba godzin : 80 

Łączna liczba punktów ECTS w ramach godzin kontaktowych: 2,75 

 

 



Załącznik nr 8 

Sylabus kursu 

Kurs – WizaŜ z elementami stylizacji 

Cel kursu:  

• Zapoznanie uczestnika kursu z pracą wizaŜysty oraz prawidłową organizacją i 
wyposaŜeniem miejsca pracy, tj.: materiały ,narzędzia potrzebne do  wykonania 
makijaŜu i stylizacji, 

• przekazanie wiedzy na temat historii makijaŜu na przestrzeni wieków (od 
staroŜytności do czasów współczesnych), 

• zapoznanie uczestnika kursu z podstawowymi metodami wykonania makijaŜu i 
stylizacji oraz korektą wizerunku, 

• przygotowanie do samodzielnego i twórczego doboru form, metod i środków w 

tworzeniu wizerunku. 
 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć Sposób oceny 

Wiedza 
WS_W01 Zna budowę i funkcje skóry oraz zasady 
właściwej pielęgnacji skóry zdrowej i zmienionej 
chorobowo. 
WS_W02 Zna podstawy estetyki w zakresie definicji i 
analizy pojęć podstawowych 
WS_W03 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 
kosmetycznym. 

WS_W04 Zna dostępne na rynku formy kosmetyczne 
preparatów stosowanych w profesjonalnej pielęgnacji 
gabinetowej i domowej oraz posiada wiedzę z 
zakresu składników aktywnych występujących w 
kosmetykach przeznaczonych do poszczególnych 
typów cer. 

WS_W05 Posiada wiedzę z zakresu analizy 
kolorystycznej, typów urody oraz zna dostępne 
metody upiększania i korekty. 
Posiada wiedzę z zakresu kosmetologii upiększającej 
z uwzględnieniem podziału na poszczególne partie 
ciała. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

wykłady, 
ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
egzamin ustny 

Umiejętności 

WS_U01 Potrafi przeprowadzić prawidłowy wywiad  
kosmetyczny i ustalić właściwą diagnozę, a uzyskane 
informacje właściwie odnotować w karcie klienta. 
 WS_U02 Potrafi wyjaśnić klientowi wybór zabiegu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



kosmetycznego odpowiedniego dla jego potrzeb 
pielęgnacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych lub 
upiększających. 
WS_U03Potrafi poprawnie odczytywać skład 
kosmetyku i ustalać jego zastosowanie. 
WS_U04 Potrafi dokonać charakterystyki 
poszczególnych rodzajów cer posługując się 
profesjonalną terminologią kosmetyczną. 
 

WS_ U05Potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną i 
dokonać wyboru kolorystyki oraz rodzaju makijaŜu, 
stosownie do typu urody i okoliczności 

WS_U06 Potrafi wykonać makijaŜ podstawowy oraz 
makijaŜ korekcyjny defektów kosmetycznych. 
 

WS_U07 Potrafi przeprowadzić prawidłową 
dezynfekcję i sterylizację oraz ocenić skuteczność 
sterylizacji. 
 

 

 
 
 
 

Wykłady, 
ćwiczenia 

 
 
 
 
zaliczenie 
praktyczne 

Kompetencje społeczne 

WS_K01 Jest świadom potrzeb ustawicznego 
doskonalenia zawodowego. 
WS_K02 Jest przygotowany do podejmowania pracy 
lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w 
gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy 
biologicznej, salonach piękności, laboratoriach oraz 
firmach kosmetycznych, w których prowadzi się 
badania kontroli jakości i efektów działania 
produktów kosmetycznych, szkołach kosmetycznych, 
redakcjach profesjonalnych pism podejmujących 
problematykę kosmetyki i kosmetologii. 

 
 

 
 
 
 

ćwiczenia 

 
 
 
 
 
 
 zaliczenie 
praktyczne 

Punkty ECTS (1 pkt ECTS = 25 godz.): 

godziny kontaktowe   80h 

przygotowanie do zajęć  20 h 

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h 

przygotowanie do egzaminu  10 h 

  napisanie projektu stylizacji 10 h 

  przygotowanie planu pracy 5h 

Razem 135 godz. = 5 ECTS 



 


