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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Farmaceutyczny

Nazwa kierunku: Kosmetologia

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: niestacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki farmaceutyczne 73,0%

Nauki medyczne 27,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kształcenie  na  kierunku  kosmetologia  wychodzi  naprzeciw  zapotrzebowaniu  dynamicznie  rozwijajacej  się  branży
kosmetycznej,  zarówno  w  zakresie  kształcenia  specjalistów  świadczących  szerokie  spektrum  usług  pielęgnująco-
korygujących  ciało  w  gabinetach  kosmetycznych,  jak  również  w  zakresie  kształcenia  specjalistów  dla  przemysłu
kosmetycznego  o  wysokich  kompetencjach  zwiazanych  z  poszukiwaniem  i  opracowywaniem  nowych  innowacyjnych
kosmetyków. Kształcenie na kierunku kosmetologia zapewnia studentom wiedzę ogólną w zakresie przyjętego obszaru nauk,
a  także  zaawansowaną  wiedzę  o  kosmetykach  i  substancjach  używanych  do  wytwarzania  kosmetyków,  technologii
produktów kosmetycznych, ich metabolizmie i skutkach działania, prawidłowym ich stosowaniu; wykazuje znajomość metod i
technik oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych i leczniczych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:
planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; z uwzględnieniem
wskazań i  przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i  ustalenia jego zastosowania;  ścisłej  współpracy z lekarzem
dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów. Absolwent kierunku
kosmetologia posiada umiejętność współdziałania w procesie rejestracji  kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi
preparaty  kosmetyczne,  kierowania  zespołami  kosmetologów  oraz  nadzorowania  przebiegu  stosowania  kosmetyków  i
technik  kosmetycznych,  jest  przygotowany w pracy w zespołach badawczych zajmujących się  poszukiwaniem nowych
rozwiązań w kosmetologii.  Jest  także  przygotowany do  systematycznego doskonalenia  zawodowego oraz  podnoszenia
poziomu wiedzy.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia na kierunku Kosmetologia realizowana jest w oparciu o efekty kształcenia uchwalone przez Senat UJ
(Uchwała nr 34/II/2014 z dnia 26 lutego) i zakłada, że zarówno wiedza, jak i umiejętności oraz kompetencje społeczne
zdobywane podczas studiów drugiego stopnia są powiązane ściśle z dorobkiem naukowym oraz metodyką badawczą, które
są właściwe dla obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Koncepcja kształcenia pozostaje w
zgodzie  z  założeniami  Strategii  Rozwoju  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  2014-2020  opierającej  się  na  czterech  filarach
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obejmujących (1) integrację działalności w dydaktyce i badaniach naukowych, (2) najwyższą jakość nauczania, (3) najwyższą
jakość badań naukowych, (4) skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze.
Koncepcja kształcenia została wypracowana w oparciu o doświadczenia polskiego szkolnictwa wyższego oraz autorskie
propozycje i doświadczenia członków komisji programowej kierunku kosmetologia. W treściach kształcenia na kierunku ujęto:
1) Zagadnienia  z  obszaru  nauk  medycznych:  rodzaje  nowotworów  skóry,  ich  diagnostykę  i  postępowanie  lecznicze;
zaburzenia  funkcji  gruczołów  wydzielania  wewnętrznego  i  wpływu  na  stan  i  kondycję  skóry  oraz  jej  przydatków;
chirurgicznych metod usuwania defektów skóry i jej przydatków; zaburzeń barwnikowych skóry, ich diagnostyki i sposobów
redukcji.
2) Zagadnienia  z  obszaru  nauk  farmaceutycznych:  zastosowanie  naturalnych  i  syntetycznych  składników  aktywnych
kosmetyków; zastosowania olejków eterycznych i  środków zapachowych w kosmetologii  i  aromaterapii;  zasady doboru
poszczególnych składników recepturowych form kosmetycznych stosownie do funkcji kosmetyku i substancji czynnych,
3) Zagadnienia z obszaru nauk o zdrowiu: planowanie diety; żywienie w wybranych chorobach skóry i  jej przydatków;
biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka; działania profilaktyczne w dziedzinie ochrony zdrowia.
4) Zagadnienia  z  obszaru nauk o  kulturze fizycznej:  wiedza na temat podstawowych technik  fizjoterapeutycznych i  metod
kosmetycznych odnowy biologicznej;  działania w zakresie profilaktyki  zdrowia i  łagodzenia dolegliwości  u osób otyłych i  w
podeszłym wieku.

Cele kształcenia

Przygotowanie  do  świadomego  wykonywania  zawodu  oraz  kontaków  ze  specjalistami  wykonujacymi  zawody1.
pokrewne.
Przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej w laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych branży2.
kosmetycznej.
Nabycie kompetencji do prowadzenia aktywności w środowisku zawodowym opartych na umiejętnościach korzystania3.
z dostępnych i potwierdzonych dowodami naukowymi informacjach w celu polepszania usług z zakresu kosmetologii.
Nabycie umiejętności krytycznego i innowacyjnego podejścia do obszaru kosmetologii w celu aktywnego rozwoju i4.
doskonalenie kompetencji zawodowych.
Przygotowanie do zarządzania grupami ludzi w zawodach związanych z produkcją i stosowaniem kosmetyków.5.
Przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia6.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

We wspóczesnym świecie zdrowy styl życia i kult pięknego ciała są wszechobecne. Dążenie do doskonałego wyglądu jest w
wielu społeczeństwach jednym z gwarantów sukcesu osobistego, czy zawodowego. Z tego właśnie powodu istnieje ciągle
wzrastające zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalitów z zakresu kosmetologii, którzy są w stanie zapewnić klientom
wysoki poziom świadczonych usług w zakresie profesjonalnej pielęgnacji ciała i urody. Ze wspomnianych wcześniej powodów
dynamicznie  rozwija  się  również  krajowy  przemysł  kosmetyczny,  który  wykazuje  zapotrzebowanie  na  wysoko
wykwalifikownych  specjalistów  w  zakresie  kosmetologii,  którzy  są  przygotowani  do  podjęcia  pracy  polegajacej  na
opracowaniu  nowych  innowacyjnych,  a  zarazem  bezpiecznych  preparatów  kosmetycznych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Intensywny rozwój przemysłu kosmetycznego w naszym kraju i  na świecie powoduje wzrost zainteresowania rozwojem
obszaru research and development w branży kosmetycznej. Duże doświadczenie badawcze pracowników naszego Wydziału,
ich zaangażowanie we współpracę z otoczeniem gospodarczym i przemysłem kosmetycznym zostanie wykorzystane do
rozwoju kształcenia osób zainteresowanych w przyszłości pracą w przemyśle kosmetycznym. Obecność w planie studiów
takich przedmiotów, jak np.: Biotechnologia w kosmetologii, Przemysłowa technologia kosmetyków, Receptura preparatów
kosmetycznych, czy Research and Development of Innovative Cosmetics sprawi, że oferta dydaktyczna będzie atrakcyjna
dla przyszłych absolwentów planujących znaleźć zatrudnienie w przemyśle kosmetycznym.
Obecnie bardzo ważną kwestią w branży kosmetycznej są także obszary związane z kosmetologią pielęgnacyjną i leczniczą



Charakterystyka kierunku 5 / 107

oraz medycyną estetyczną. Z tego powodu podczas kształcenia na kierunku kosmetologia skupiamy się na wykształceniu u
studentów krytycznego i opartego na dowodach naukowych podejścia do oferty nowych usług z zakresu kosmetologii, w
których intensywnie przenika się problematyka ochrony, pielęgnacji i leczenia schorzeń dermatologicznych.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Wydział Farmaceutyczny UJ CM posiada kategorię A+ w rankingu Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Badania
pozostające w związku z  kierunkiem kosmetologia  obejmują  głównie:  ocenę bezpieczeństwa i  skuteczności  substancji
stosowanych w kosmetologii,  usług i  procedur kosmetologicznych oraz poszukiwanie nowych substancji  aktywnych do
stosowania w kosmetologii i dermatologii.
Na  Wydziale  realizowane  są  programy badawcze  finansowane  ze  źródeł  zewnętrznych  oraz  wewnętrznych  Uczelni,  w  tym
współfinansowane  z  funduszy  europejskich.  Wśród  projektów  znalazły  się  m.in.  badania  w  celu  opracowywania
innowacyjnych  kosmetyków  bądź  ich  składników,  badania  na  bezpieczeństwem  stosowania  biologicznie  aktywnych
powszechnie stosowanych i nowo opracowanych składników kosmetyków, czy ocena skuteczności nowoczesnych usług z
obszaru kosmetologii i medycyny estetycznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy realizujący projekty naukowe powiązane tematycznie z kosmetologią biorą udział w procesie dydaktycznym na
kierunku przekazująć studentom w ramach różnych kursów (np.  Rośliny kosmetyczne,  Biotechnologia  w kosmetologii,
Chemia  surowców  kosmetycznych,  Toksykologia  dla  kosmetologów,  Alergologia  dla  kosmetologów,  czy  Kosmetologia
lecznicza)  najnowszą wiedzę wynikającą  z  realizacji  badań projektowych.  Studenci  i  abolwenci  kierunku kosmetologia
kontynuujący  naukę  w  ramach  studiów  III  stopnia  są  aktywnymi  uczestnikami  projektów  badawczych  m.in.  poprzez
możliwość korzystania z nowoczesnej aparatury nabytej dzięki funduszom projektowym oraz poprzez realizację badań w
ramach prac magisterskich, doktorskich, czy też działalności naukowej prowadzonej w studenckich kołach naukowych; a
efektem ich prac jest bardzo czesto współautorswo artykułów naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Zajęcia dla studentów kierunku Kosmetologia realizowane są w całości w budynku przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. W
budynku dla studentów dostępne są 2 sale wykładowe – każda na 100 do 120 studentów, 1 sala konferencyjna (sala Rady
Wydziału),  6 pracowni komputerowych – posiadających ogółem ponad 40 stanowisk do pracy, 11 sal  seminaryjnych –
mieszczących od 20 do 40 osób,  18 specjalistycznych laboratoriów oraz  sal  ćwiczeniowych,  w tym wyspecjalizowane
laboratorium przeznaczone  na  potrzeby  kierunku  Kosmetologia.  Wydział  posiada  specjalistyczne  laboratoria  receptury
kosmetycznej  oraz  laboratoria  przemysłowe,  w  budynku  obok  znajdują  się  specjalistyczne  laboratoria  fizykoterapii,  terapii
manualnej i masażu. 
Budynek dostosowany jest  do osób niepełnosprawnych,  przed wejściem głównym znajdują  się  odpowiednie  podjazdy,
wewnątrz budynku są windy, a większość sal usytuowana jest na poziomie wysokiego i niskiego parteru. W budynku działa
sieć internetowa, dostęp do internetu możliwy jest za pomocą wewnętrznej sieci WI-FI dostępnej poprzez sieć routerów,
połączenia realizowane są również za pośrednictwem EDUROM.                             Usytuowana obok Biblioteka Medyczna
pełni  funkcję  głównej  biblioteki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  Collegium  Medicum  i  stanowi  kompleksowe  centrum
informacyjne z zakresu nauk medycznych oraz dziedzin pokrewnych. Biblioteka Medyczna udostępnia literaturę z zakresu
medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i nauk pokrewnych takich jak biologia, chemia, psychologia, kosmetologia, w ramach
około 300 000 woluminów druków, kolekcji e-booków dostępnych online, baz online (np. Medline-PubMed, Scopus, Web of
Science)  oraz  kolekcji  czasopism.  Biblioteka  Medyczna  oferuje  zdalny  dostęp  do  swoich  e-zasobów  pracownikom,
doktorantom i studentom UJ CM z sieci komputerowej UJ CM oraz spoza niej poprzez system HAN.
Ponadto  Wydział  Farmaceutyczny  korzysta  z  zasobów  zarówno  Collegium  Medicum  UJ  obejmujących  m.in.  Centrum
Dydaktyczno-Konferencyjne przy ul. Św. Łazarza w Krakowie, jak również sale konferencyjne w budynku przy ul. Św. Anny
12, jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności z kompleksu Audytorium Maximum przy ul. Krupniczej w Krakowie.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 1012

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Kształcenie trwa 4 semestry i umożliwia realizację treści programowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych założonych w programie kształcenia. Treści kształcenia realizowane są podczas zajęć z udziałem nauczyciela i w
ramach indywidualnej pracy każdego studenta, w ilości godzin odpowiedniej do przypisanych punktów ECTS. Nakład pracy
studenta uwzględnia liczbę godzin kontaktowych, godzin pracy własnej potrzebnych na wykonanie prac etapowych - w tym
projektowych, przygotowanie do zaliczeń i egzaminów oraz do samodzielnego uzupełniania i utrwalania wiedzy i studiowania
literatury przedmiotu. Godziny kontaktowe są realizowane poprzez udział studentów w wykładach, seminariach, ćwiczeniach,
zajęciach laboratoryjnych, oraz ćwiczeniach w pracowniach specjalistycznych.
Program studiów obejmuje ogółem 120 pkt ECTS. Struktura programu obejmuje przedmioty obowiązkowe podstawowe i
kierunkowe,  zajęcia  do  wyboru,  naukę  języka  obcego  oraz  przedmioty  humanizujące.  Liczba  godzin  kontaktowych
wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego wynosi 841 godzin. Szczegółowe informacje dotyczące
realizacji poszczególnych przedmiotów znajdują się w sylabusach. Wszystkie efekty kierunkowe są uzyskiwane w ramach
efektów przedmiotowych przewidzianych w programie kształcenia. Program studiów realizowany jest w obrębie przedmiotów
podstawowych i kierunkowych, które służą zdobywaniu pogłębionej wiedzy i uzupełnieniu treści uzyskanych na poziomie
studiów licencjackich oraz  zrealizowaniu nowych zagadnień z zakresu wiedzy i kompetencyjnych przydatnych w zawodzie
kosmetologa.
W skład modułu przedmiotów podstawowych wchodzą: Alergologia dla kosmetologów, Endokrynologia, Onkologia skóry,
Toksykologia  dla  kosmetologów,  Fizjologia  i  patofizjologia  skóry,  Elementy  bakteriologii,  mikologii  i  parazytologii  skóry.  Z
kolei moduł przedmiotów kierunkowych obejmuje m.in. Kosmetologię leczniczą, Rehabilitację dla kosmetologów, Chemię
surowców kosmetycznych, Podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej, Recepturę preparatów kosmetycznych, Przemysłową
technologię kosmetyków, Sensorykę i środki zapachowe, Substancje lecznicze w kosmetologii, Fitokosmetyki z elementami
aromaterapii,  Fizykochemiczne  metody  badań  kosmetyków,  Zjawiska  fizyczne  w  kosmetologii,  Biotechnologię  w
kosmetologii. Student ma obowiązek zaliczenia także 11 kursów w ramach przedmiotów do wyboru. W trakcie całych studiów
student  jest  zobligowany  do  zaliczenia  jednego  kursu  prowadzonego  w  języku  angielskim.  W  programie  studiów
przewidziano także lektorat z języka angielskiego na poziomie B2+, zaliczenie tego przedmiotu ma charakter egzaminu
certyfikowanego, który jest prowadzony przez Centrum Językowe UJ CM.
 Większość przedmiotów realizowanych jest w formie zajęć podających wiedzę (wykłady) oraz aktywizujących studentów
(seminaria), w tym również zajęć służących przekazaniu efektów z zakresu umiejętności praktycznych (ćwiczenia).

Liczba punktów ECTS
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konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 33

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 5

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 37

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych -

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 841

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Ukończenie studiów wymaga spełnienia łącznie następujących warunków 1) zaliczenia wszystkich przedmiotów
obowiązkowych i fakultatywnych określonych w programie studiów 2) zdania egzaminu dyplomowego 3) przygotowania i
obrony pracy dyplomowej.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

KOS_KDR_W01
Absolwent zna i rozumie definicje, prawa i teorie fizyczne, chemiczne oraz
przyrodnicze niezbędne do wyjaśnienia działania kosmetyków, zabiegów
kosmetycznych, aparatury wykorzystywanej w gabinecie kosmetycznym oraz
aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków

P7U_W

KOS_KDR_W02 Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje organizmu człowieka w zakresie
niezbędnym do świadomego wykonywania zabiegów kosmetycznych P7U_W

KOS_KDR_W03
Absolwent zna i rozumie metody oceny oraz objawy i przyczyny zaburzeń
funkcjonowania i zmian chorobowych skóry i jej przydatków, także w kontekście
wykonywania zabiegów kosmetycznych, w szczególności z zakresu kosmetyki
pielęgnacyjnej oraz współpracy ze specjalistami innych zawodów medycznych

P7U_W

KOS_KDR_W04 Absolwent zna i rozumie etiopatogenezę chorób skóry oraz chorób cywilizacyjnych;
leczenie schorzeń tkanki skórnej i przydatków P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W05
Absolwent zna i rozumie działanie i losy ksenobiotyków w organizmie oraz
mechanizmy działania toksycznego i niepożądane interakcje ksenobiotyków, w tym
kosmetyków i substancji czynnych stosowanych w dermatologii

P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W06
Absolwent zna i rozumie kryteria różnicowania defektów kosmetycznych i chorób
skóry, zasadność wykonywania dopuszczalnych i zalecanych zabiegów
kosmetycznych

P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W07
Absolwent zna i rozumie zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,wybrane
modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych
przez człowieka oraz uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz
grup społecznych

P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W08
Absolwent zna i rozumie chemiczną budowę surowców kosmetycznych i zasady
prawidłowego nazewnictwa oraz ich właściwości kosmetyczne i metody oceny
bezpieczeństwa kosmetyków

P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W09
Absolwent zna i rozumie zasady tworzenia receptury kosmetyków oraz wytwarzanie
preparatów kosmetycznych na skalę przemysłową metodami tradycyjnymi i
biotechnologicznymi

P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W10 Absolwent zna i rozumie metody poszukiwania oraz opracowywania innowacyjnych
substancji biologicznie aktywnych w kosmetykach P7U_W, P7S_WG

KOS_KDR_W11
Absolwent zna i rozumie społeczne, ekonomiczno-gospodarcze oraz prawne
uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej kosmetologa oraz zasady
obrotu kosmetykami na terenie UE

P7U_W, P7S_WK

KOS_KDR_W12 Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej oraz zasady prawa
autorskiego oraz własności intelektualnej P7U_W, P7S_WK

KOS_KDR_W13 Absolwent zna i rozumie metody i techniki badawcze oraz zasady planowania i
organizacji projektu naukowego P7U_W, P7S_WG

Umiejętności

Kod Treść PRK

KOS_KDR_U01
Absolwent potrafi przewidywać możliwe konsekwencje stosowania substancji
uczulających i postępować w ostrych stanach alergii oraz przewidywać powikłania
związane z zabiegami stosowanymi w kosmetologii i dermatologii estetycznej

P7U_U, P7S_UO
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Kod Treść PRK

KOS_KDR_U02 Absolwent potrafi ocenić zmiany skóry różnego pochodzenia oraz rozpoznać i
wyeliminować zmiany nie kwalifikujące się do działań kosmetycznych P7S_UW

KOS_KDR_U03 Absolwent potrafi rozpoznawać substancje lecznicze oraz związki chemiczne obecne
w kosmetykach oraz przewidywać działanie toksyczne ksenobiotyków i powikłania

KOS_KDR_U04
Absolwent potrafi nawiązywać relację interpersonalną z klientem, lekarzami, innymi
profesjonalistami, przedstawicielami handlowymi firmy kosmetycznej wykorzystując
wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej

P7U_U, P7S_UK

KOS_KDR_U05
Absolwent potrafi ocenić wartość odżywczą produktów spożywczych i wartość
stosowanej diety; potrafi podać normy żywieniowe i dobrać odpowiednią
suplementację diety w chorobach dermatologicznych oraz kuracjach odchudzających

P7U_U

KOS_KDR_U06
Absolwent potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami
informatycznymi, w celu pozyskiwania danych na temat surowców kosmetycznych i
produktów kosmetycznych oraz uczestniczenia w działaniach związanych z
monitorowaniem i nadzorowaniem bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

P7S_UK

KOS_KDR_U07
Absolwent potrafi ocenić właściwości fizyko-chemiczne,właściwości kosmetyczne i
biologiczne surowców kosmetycznych w tym także środków zapachowych oraz
dobrać metody oceny ich jakości

P7U_U

KOS_KDR_U08
Absolwent potrafi ocenić jakość półproduktów i produktów kosmetycznych z
uwzględnieniem analizy konsystencji, rozsmarowywalności oraz parametrów
reologicznych

P7U_U

KOS_KDR_U09 Absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane z recepturą kosmetyków oraz
dobierać urządzenia do danego procesu P7U_U

KOS_KDR_U10
Absolwent potrafi wyjaśnić metody biotechnologiczne służące otrzymywaniu
surowców kosmetycznych oraz posługiwać się narzędziami biotechnologicznymi w
tym celu

P7U_U

KOS_KDR_U11 Absolwent potrafi interpretować zjawiska fizyczne i kinetyczne zachodzące w
produktach kosmetycznych P7U_U

KOS_KDR_U12
Absolwent potrafi rozpoznawać mikroskopowo i makroskopowo roślinne surowce
kosmetyczne oraz zaklasyfikować roślinę kosmetyczną do wybranych rodzin
botanicznych

P7U_U

KOS_KDR_U13 Absolwent potrafi zaprojektować roślinny preparat kosmetyczny odpowiedni dla
dolegliwości skórnych oraz komponować mieszanki aromaterapeutyczne P7U_U

KOS_KDR_U14
Absolwent potrafi posługiwać się naukowymi bazami danych, w poszukiwaniu
informacji na temat innowacyjnych kosmetyków i substancji stosowanych w
kosmetykach

P7U_U

KOS_KDR_U15 Absolwent potrafi dostrzec związek kosmetologii z niektórymi specjalizacjami
medycyny i wykorzystać te powiązania w pracy zawodowej P7U_U, P7S_UO

KOS_KDR_U16 Absolwent potrafi rozróżnić defekty skóry pozostające w kompetencji kosmetologa od
stanów chorobowych wymagających konsultacji lekarskiej P7U_U, P7S_UO

KOS_KDR_U17 Absolwent potrafi wykonywać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z
uwzględnieniem ich wskazań i przeciwwskazań P7U_U, P7S_UO

KOS_KDR_U18 Absolwent potrafi rozwiązywać problemy fachowe napotykane w dziedzinie
kosmetologii P7U_U

KOS_KDR_U19
Absolwent potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą
dostosowanymi do wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz do badania i oceny
kosmetyków

P7U_U

KOS_KDR_U20
Absolwent potrafi analizować akty prawne związane z wytwarzaniem i obrotem
kosmetyków oraz zmiany zachodzące w polskim prawie podatkowym, patentowym
oraz dotyczącym ochrony własności intelektualnej

P7U_U, P7S_UW
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Kod Treść PRK

KOS_KDR_U21
Absolwent potrafi planować, kierować i realizować zajęcia zdrowotne i estetyki
zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi oraz tworzyć różne
formy aktywności rehabilitacyjnej dostosowane do warunków zdrowotnych ich
uczestników

P7U_U

KOS_KDR_U22
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie studiowanej dyscypliny,
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

P7S_UK

KOS_KDR_U23 Absolwent potrafi dokonać interpretacji otrzymanych danych doświadczalnych i
odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie kosmetologii P7U_U

KOS_KDR_U24
Absolwent potrafi samodzielnie przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i
udokumentować wyniki badań oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań
badawczych

P7U_U, P7S_UW

KOS_KDR_U25
Absolwent potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie
dostosowanej do przygotowania osób/grup docelowych, zgodnie z regułami
redagowania prac naukowych

P7U_U, P7S_UW

KOS_KDR_U26 Absolwent potrafi korzystać z popularno-naukowego i naukowego piśmiennictwa
krajowego i zagranicznego i krytycznie interpretować informacje w nich zawarte P7S_UK, P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

KOS_KDR_K01 Absolwent jest gotów do wykonywania zawodu kosmetologa P7U_K, P7S_KR

KOS_KDR_K02 Absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu kosmetologa w oparciu o normy i zasady etyczne P7S_KK

KOS_KDR_K03 Absolwent jest gotów do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role P7S_KO

KOS_KDR_K04 Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz inspirowania i
organizowania procesu uczenia się innych osób P7S_KK

KOS_KDR_K05 Absolwent jest gotów do określenia priorytetów służących realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania P7U_K

KOS_KDR_K06 Absolwent jest gotów do dbania o bezpieczeństwo własne, otoczenia i
współpracowników P7U_K

KOS_KDR_K07 Absolwent jest gotów do propagowania zachowań prozdrowotnych
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Plany studiów
Student zobowiązany jest zrealizować 2 fakultety na każdym roku studiów
Student w trakcie studiów zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot w języku angielskim

Semestr 3

Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS Forma weryfikacji

Język angielski
lektorat e-learning:
17
lektorat: 8

- - O Os

Podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej
wykład: 10
ćwiczenia: 10
seminarium: 15

5,0 egzamin O Os

Sensoryka i środki zapachowe ćwiczenia: 18
seminarium: 7 4,0 egzamin O Os

Endokrynologia
wykład: 10
ćwiczenia: 9
seminarium: 6

4,0 egzamin O Os

Toksykologia dla kosmetologów
wykład: 8
ćwiczenia: 9
seminarium: 8

5,0 egzamin O Os

Grupa D: O Os

student wybiera 1 przedmiot z grupy

Medycyna estetyczna dla kosmetologów
wykład: 6
ćwiczenia: 10
seminarium: 9

4,0 zaliczenie na ocenę F Os

Medycyna przeciwstarzeniowa dla
kosmetologów

wykład: 6
ćwiczenia: 10
seminarium: 9

4,0 zaliczenie na ocenę F Os

Grupa E: O Os

student wybiera 1 przedmiot z grupy

Research and Development of Innovative
Cosmetics

ćwiczenia: 12
seminarium: 4
wykłady e-learning: 4

4,0 zaliczenie na ocenę F Os

Badania i rozwój innowacyjnych
kosmetyków

ćwiczenia: 12
seminarium: 4
wykłady e-learning: 4

4,0 zaliczenie na ocenę F Os

Grupa: fakultety semestr 3 O Os

Molekularne mechanizmy starzenia się
komórek i organizmów

wykład: 6
seminarium: 4 1,0 zaliczenie F Os

Otyłość jako problem medyczny i
estetyczny

wykład: 7
warsztat: 3 1,0 zaliczenie F Os

Algi oraz grzyby wyższe i ich znaczenie w
kosmetologii

seminarium: 1
warsztat: 1
wykłady e-learning: 8

1,0 zaliczenie F Os
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Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS Forma weryfikacji

Niepłodność, jako choroba społeczna:
przyczyny, diagnostyka, możliwości terapii

wykład: 4
seminarium: 6 1,0 zaliczenie F Os

Trychologia dla kosmetologów seminarium: 6
wykłady e-learning: 4 1,0 zaliczenie F Os

Semestr 4

Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Onkologia skóry
wykład: 17
ćwiczenia: 2
seminarium: 6

4,0 egzamin O Os

Receptura preparatów kosmetycznych wykład: 10
ćwiczenia: 25 6,0 egzamin O Os

Język angielski lektorat e-learning: 16
lektorat: 9 5,0 egzamin O Os

Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą
dyplomową ćwiczenia: 100 12,0 zaliczenie O Os

Grupa F: O Os

student wybiera 1 przedmiot z grupy

Prawo i ekonomia wykład: 20
seminarium: 5 4,0 egzamin F Os

Prawne aspekty działalności
gospodarczej – warsztaty analizy i
stosowania prawa

seminarium: 25 4,0 egzamin F Os

Grupa G: O Os

student wybiera 1 przedmiot z grupy

Historia sztuki - historia piękna wykład: 9
wykłady e-learning: 6 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Historia kosmetyków i przemysłu
kosmetycznego

wykład: 9
wykłady e-learning: 6 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Grupa: fakultety semestr 4 O Os

Uzależnienia wykład: 10 1,0 zaliczenie F Os

Wpływ diety na stan skóry wykład: 8
seminarium: 2 1,0 zaliczenie F Os

Tatuaż ozdobny z punktu widzenia
kosmetologa

wykład: 7
seminarium: 3 1,0 zaliczenie F Os

Dermatologia dla kosmetologów
wykłady e-learning: 6
seminarium e-learning:
4

1,0 zaliczenie F Os

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Angielski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia i godziny zajęć
lektorat: 8, lektorat e-learning: 17

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
lektorat: 9, lektorat e-learning: 16

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
w sytuacjach akademickich i zawodowych oraz do rozumienia literatury i do prezentacji wyników swoich badań
na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Funkcje językowe.01: zasady obowiązujące podczas
dyskusji, w dyskursie naukowym oraz zasady
organizowania wypowiedzi za pomocą odpowiednich
spójników i zwrotów

KOS_KDR_W07
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, test

W2

Mówienie. zasady obowiązujące podczas
przeprowadzania wywiadu z pacjentem, rozmowy
z klientem, w trakcie której doradza na tematy
kosmetologiczne, zasady opisywania przypadków
klinicznych oraz ich objawów, zasady prezentowania
oraz charakteryzowania zabiegów kosmetycznych
i pielęgnacyjnych, zasady prezentowania danych
o sobie oraz danych związanych ze swoim kierunkiem
studiów, zasady analizowania wyników badań, itp.

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W04

egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, test

W3

Słuchanie. zasady słuchania ze zrozumieniem wykładu
lub prezentacji na tematy specjalistyczne, potrafi
zrozumieć nagranie rozmowy pomiędzy
kosmetologiem a klientem, rozumie i wykonuje
polecenia nauczyciela na temat ćwiczeń
wykonywanych na zajęciach i zadań domowych,
rozumie szczegółowo prelekcje i prezentacje

KOS_KDR_W03
egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, test

W4

Pisanie. zasady sporządzania dość dokładnych notatek
ze spotkań i seminariów, potrafi wypełniać
dokumentację medyczną, pisać listy, faksy, e-maile,
przetłumaczyć tekst specjalistyczny z języka
angielskiego na język polski i odwrotnie, napisać
podanie o pracę, napisać raport, w którym logicznie
i systematycznie przedstawi dane zagadnienie,
podkreśli najważniejsze aspekty i poda uzasadnienie,
potrafi porównać i ocenić alternatywy, napisać tekst
wyrażający opinię (np. esej) na temat, o którym
zgromadzi materiały

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, praca pisemna,
test

W5

Czytanie. zasady wyszukiwania informacji w literaturze
specjalistycznej, szczegółowo rozumie praktyczne
teksty medyczne i korespondencję medyczną, np.
ulotki, instrukcje, rozumie szczegółowo teksty
z podręczników medycznych (np. opisy jednostek
chorobowych, opisy funkcjonowania układów
anatomicznych), potrafi znaleźć, zgromadzić
i usystematyzować informacje potrzebne
do wykonania zadania, potrafi ocenić wiarygodność
źródeł internetowych

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W04

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania, test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się językiem obcym w zakresie
studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

KOS_KDR_U22

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna,
test

U2

korzystać z naukowego piśmiennictwa krajowego
i zagranicznego korzystać z różnych źródeł informacji
naukowej o wyrobach kosmetycznych i metodach ich
promocji, w tym w języku angielskim i krytycznie
interpretować informacje w nich zawarte

KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania, test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 angażowania się w i podtrzymywania dłuższej
rozmowy, oraz kontrolowania ich przebiegu

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K03

egzamin ustny,
odpowiedź ustna

K2
aktywnego uczestnictwa w dyskusji przekazując swoje
opinie jasno, dokładnie i przekonywująco, także
podczas spotkań o charakterze formalnym

KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K04

egzamin ustny,
odpowiedź ustna

K3 podążania za rozmową osób trzecich KOS_KDR_K03 egzamin ustny,
odpowiedź ustna

K4 napisania typowego listu formalny przekazując lub
prosząc o informacje KOS_KDR_K05 egzamin pisemny, praca

pisemna, test

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 8

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do kolokwium 10

lektorat e-learning 17

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 9

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do kolokwium 10

uczestnictwo w egzaminie 5
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lektorat e-learning 16

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Leksyka (język ogólny):
semestr 1.— listy formalne
• pisanie
potrafi napisać typowy list formalny przekazując lub
prosząc o informacje

W4, U2, K4 lektorat, lektorat e-
learning

2.

Leksyka (język ogólny):
semestr 2.— dyskusje
• mówienie
potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji przekazując
swoje opinie jasno, dokładnie i przekonywująco, także
podczas spotkań o charakterze formalnym

W2, U1, K1, K2, K3 lektorat

3.

Gramatyka (język ogólny):
Semestr 1
• Revision of past and present tenses
• Expressing future

Semestr 2
• Reported speech

W1, U1 lektorat, lektorat e-
learning
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4.

Język akademicki:
semestr 1
tematyka: studia i życie studenckie

czytanie
• potrafi znaleźć, zgromadzić i usystematyzować
informacje potrzebne do wykonania zadania
• potrafi ocenić wiarygodność źródeł internetowych
mówienie
• potrafi wypowiedzieć się na temat swoich studiów i
życia studenckiego
pisanie
• potrafi napisać raport, w którym logicznie i
systematycznie przedstawi dane zagadnienie,
podkreśli najważniejsze aspekty i poda uzasadnienie
• potrafi porównać i ocenić alternatywy

semestr 2
czytanie
• potrafi znaleźć potrzebne informacje
sluchanie
• rozumie szczegółowe dyskusje i wypowiedzi
mówienie
• potrafi poprosić o wyjaśnienie i dalsze informacje
• potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach (jasno
przedstawiać i uzasadniać swoje opinie, podawać
uzasadnienie, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji)
• prezentować krytyczne omówienie danego tematu,
porównywać opcje, może przy tym posługiwać się
notatkami

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

lektorat, lektorat e-
learning

5.

Język specjalistyczny:

● Edukacja i kariera kosmetologa.
● Ciało człowieka z naciskiem na budowę i funkcje
skóry.
● Choroby skóry, ich objawy i metody leczenia
(trądzik, łuszczyca, sucha skóra)
● Komunikacja interpersonalna (1) w relacjach
kosmetolog-klient oraz kosmetolog-lekarz.
● Wyposażenie gabinetu kosmetycznego.
● Opisywanie zabiegów kosmetycznych.
● Cellulit - charakterystyka i przeciwdziałanie. Rodzaje
masażu.
● Manicure i pedicure.
● Medycyna alternatywna, ziołolecznictwo, itp.

W2, U1, K1, K2, K3 lektorat

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Konwersatorium językowe, Lektorat,
Metoda sytuacyjna, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań, Symulowany pacjent, Wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny

Egzamin pisemny i ustny na poziomie B2+ z całości realizowanego
materiału. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z wszystkich semestrów. Aby uzyskać zaliczenie należy: 1)
mieć obecność na wszystkich zajęciach 2) brać aktywny udział w
zajęciach 3) uzyskać pozytywne oceny z odpowiedzi ustnych i testów
pisemnych, przygotowanych prezentacji oraz zadań ustnych i
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze Obecność
na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Powtarzanie lektoratu oznacza
ponowne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i testach. Student musi
powtarzać tylko ten semestr, z którego nie otrzymał zaliczenia.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z
wszystkich semestrów. Jeśli z powodu braku zaliczenia przepada
pierwszy termin egzaminu końcowego, termin ten nie jest
przywracany. Student, który został dopuszczony do egzaminu i nie zdał
tego egzaminu w drugim terminie, może ponownie podejść do
egzaminu bez konieczności ponownego uczestnictwa w zajęciach, po
uzyskaniu zgody dziekanatu swojego wydziału na powtarzanie
przedmiotu. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Każda obejmuje całość materiału. Część pisemna trwa 90 minut i
zawiera 5 części (listening, reading, grammar, vocabulary, writing).
Maksymalna ilość punktów z części pisemnej wynosi 60. Część ustna
trwa około 15 minut (na dwie osoby) i składa się z trzech zadań, a
maksymalna ilość punktów wynosi 40. Aby zdać egzamin, należy
uzyskać z każdej części 60 punktów (tj. 60% punktów).

lektorat e-learning sprawozdanie z
wykonania zadania

Student prezentuje wyniki z wykonanego zadania poprzez wysłanie
odpowiedzi do lektora.

Semestr 4

Metody nauczania:

Burza mózgów, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Inscenizacja, Konwersatorium językowe, Lektorat, Metoda projektów,
Rozwiązywanie zadań, Symulacja, Symulowany pacjent, Wirtualny pacjent, Zajęcia typu Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna,
test

Egzamin pisemny i ustny na poziomie B2+ z całości realizowanego
materiału. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z wszystkich semestrów. Aby uzyskać zaliczenie należy:
1) mieć obecność na wszystkich zajęciach 2) brać aktywny udział w
zajęciach 3) uzyskać pozytywne oceny z odpowiedzi ustnych i
testów pisemnych, przygotowanych prezentacji oraz zadań ustnych
i pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Powtarzanie lektoratu
oznacza ponowne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i testach.
Student musi powtarzać tylko ten semestr, z którego nie otrzymał
zaliczenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z wszystkich semestrów. Jeśli z powodu braku zaliczenia
przepada pierwszy termin egzaminu końcowego, termin ten nie jest
przywracany. Student, który został dopuszczony do egzaminu i nie
zdał tego egzaminu w drugim terminie, może ponownie podejść do
egzaminu bez konieczności ponownego uczestnictwa w zajęciach,
po uzyskaniu zgody dziekanatu swojego wydziału na powtarzanie
przedmiotu. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Każda obejmuje całość materiału. Część pisemna trwa 90 minut i
zawiera 5 części (listening, reading, grammar, vocabulary, writing).
Maksymalna ilość punktów z części pisemnej wynosi 60. Część
ustna trwa około 15 minut (na dwie osoby) i składa się z trzech
zadań, a maksymalna ilość punktów wynosi 40. Aby zdać egzamin,
należy uzyskać z każdej części 60 punktów (tj. 60% punktów).
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat e-learning sprawozdanie z
wykonania zadania

Student prezentuje wyniki z wykonanego zadania poprzez wysłanie
odpowiedzi do lektora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
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Podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10, seminarium: 15, ćwiczenia: 10

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z chirurgią urazową i podstawami chirurgii
plastycznej

C2 omówienie najczęstszych problemów chirurgii plastycznej spotykanych w gabinecie kosmetycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawy chirurgii plastycznej i estetycznej oraz
ogólne zasady postępowania w chirurgii plastycznej
w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie
z lekarzem specjalistą

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03 egzamin pisemny
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W2
podstawowe techniki w chirurgii plastycznej,
przeszczepów tkankowych, plastyki płatowej, korekcji
blizn, operacji rekonstrukcyjnych oraz zna
podstawowe zabiegi stosowane w chirurgii estetycznej

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W03 egzamin pisemny

W3

zagadnienia odnowy skóry, powikłań po zabiegach,
materiały wypełniające ubytki skóry i korygujące
wady, procesy gojenia się ran i blizn, przedstawia
zasady chirurgii rany oparzeniowej, wymienia
ekwiwalenty skóry

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04

egzamin pisemny

W4
kryteria różnicowania defektów kosmetycznych
i chorób skóry, wykonywania dopuszczalnych
i zalecanych zabiegów kosmetycznych

KOS_KDR_W03 egzamin pisemny

W5 charakterystykę anatomopatologiczną wad
kręgosłupa, kończyn dolnych KOS_KDR_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać oceny dermatologiczno-kosmetycznej zmian
skóry

KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U16

egzamin pisemny

U2

rozpoznać i eliminować zmiany nie kwalifikujące się
do działań kosmetycznych, rozróżniać defekty skóry
pozostające w kompetencji kosmetologa od stanów
chorobowych wymagających konsultacji
dermatologicznej

KOS_KDR_U16 egzamin pisemny

U3 analizować wskazania do zabiegów chirurgicznych
poprawiających estetykę

KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U19

egzamin pisemny

U4
dostrzegać związek kosmetologii z chirurgią
plastyczną i estetyczną i odpowiednio wykorzystuje te
powiązania

KOS_KDR_U15 egzamin pisemny

U5
ściśle współpracować z lekarzem w przygotowaniu
skóry do zabiegów z zakresu dermatologii lub
medycyny estetycznej oraz w pielęgnacji skóry
zmienionej chorobowo

KOS_KDR_U04 egzamin pisemny

U6
edukować i doradzać na temat bezpieczeństwa
i skuteczności poszczególnych metod medycyny
estetycznej

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U21 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu kosmetyka i kosmetologa
w oparciu o normy i zasady etyczne

KOS_KDR_K02 obserwacja pracy
studenta

K2
propagowania zachowań prozdrowotnych i szerzenia
wiedzy na temat społecznych uwarunkowań
i ograniczeń wynikających z choroby

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K07

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10



Sylabusy 24 / 107

seminarium 15

ćwiczenia 10

przygotowanie do ćwiczeń 35

przygotowanie prezentacji multimedialnej 40

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
35

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Zarys historyczny ewolucji chirurgii plastycznej i
odtwórczej. Etyczne aspekty leczenia w medycynie
estetycznej

W1, W4, K1 wykład

2.
Podstawowe techniki stosowane w chirurgii
plastycznej: materiały wykorzystywane do plastyki
miejscowej

W1, W2, U3, U4, U5, U6 wykład

3.

Głowa i szyja - wrodzone wady w zakresie
twarzoczaszki i szyi. Przedwczesne zarośnięcie szwów
- kraniostenoza. Zespoły wad wrodzonych. Zespół
Cruzona. Zespół Aperta. Rozszczepy wargi i
podniebienia. Odstające uszy. Opadanie powiek.
Deformacje nosa. Kręcz szyjny. Zaopatrywanie blizn i
ubytków pooparzeniowych i pourazowych.

W2, U2 wykład

4.
Wady klatki piersiowej. Klatka piersiowa lejkowata,
kurza. Leczenie przepuklin brzusznych. Chirurgia
otyłości.

W1, W2, W5, U4 wykład

5.

Oparzenia - podstawy leczenia. Chirurgiczne
opracowanie rany oparzeniowej. Rodzaje opatrunków
stosowanych miejscowo. Leczenie choroby
oparzeniowej. Narzędzia i instrumenty
wykorzystywane wykorzystywane w leczeniu
przeszczepowym.

W3 wykład

6. Możliwości mikrochirurgii. W2, U4, U5 wykład

7. Chirurgia piersi. Powiększanie, zmniejszanie piersi.
Ginekomastia. U4, U6 wykład

8.
Podstawy szycia chirurgicznego. Prezentacja narzędzi
chirurgicznych, materiałów szewnych, opatrunków.
Zasady przygotowania pola operacyjnego oraz
sterylizacja narzędzi.

W2, W3, U5 wykład
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9.

Prezentacja poradni chirurgicznej, oddziału
ratunkowego, oddziału chirurgii dziecięcej. Prezentacja
małych zabiegów chirurgicznych wykonywanych w
znieczuleniu miejscowym. Prezentacja następstw
ciężkich urazów w zakresie głowy, klatki piersiowej i
jamy brzusznej.

W1, W2, W4, U3, U4, U5 ćwiczenia

10. Praktyczna nauka zaopatrywania ran na materiale
sztucznym U1, U2 ćwiczenia

11.
Panel dyskusyjny na temat najczęstszych problemów
chirurgii plastycznej spotykanych w gabinecie
kosmetycznym.

W1, W4, U2, U3, U5, U6 seminarium

12. Prezentacje tematów wybranych przez studentów i
powiązanych tematycznie z wykładami. U6, K1, K2 ćwiczenia, seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Metoda problemowa, Seminarium, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Samodzielne przygotowanie prezentacji, obecność na zajęciach,
aktywność

seminarium obserwacja pracy studenta obecność na zajęciach, aktywność

ćwiczenia obserwacja pracy studenta obecność na zajęciach, aktywność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość: fizjologii oraz patofizjologii skóry; podstaw procesów gojenia i starzenia się skóry; kosmetologii leczniczej
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Sensoryka i środki zapachowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 7, ćwiczenia: 18

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z budową anatomiczna i fizjologią narządów zmysłów węchu i smaku.

C2 Zapoznanie studentów z rolą czynników zapachowych w przyrodzie i życiu codziennym człowieka.

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu budowy, nomenklatury, podziału i pochodzenia związków będących nośnikami
zapachów.

C4 Zapoznanie studentów z metodami pozyskiwania, otrzymywania i analizy chromatograficznej substancji
zapachowych.

C5 Zapoznanie z podstawowymi zasadami i metodami analizy sensorycznej oraz badań konsumenckich.

C6 Zapoznanie z podstawami perfumerii i tworzeniem kompozycji zapachowych oraz klasyfikacją zapachów
perfumeryjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wymienić narządy zmysłu oraz zna budowę i funkcję
zmysłu węchu i smaku KOS_KDR_W02

egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
test

W2
rozróżnić i klasyfikować substancje zapachowe
w zależności od ich pochodzenia oraz ich znaczenia
w preparatach kosmetycznych

KOS_KDR_W08
egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
test

W3
metody pozyskiwania olejków eterycznych, zna ich
właściwości fizykochemiczny i lecznicze oraz
zastosowanie w kosmetyce i aromaterapii. Zna
budowę i podział terpenów.

KOS_KDR_W08
egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
test

W4 podział, budowę i rolę feromonów. KOS_KDR_W02
egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
test

W5 podstawowe metody analizy sensorycznej stosowanej
w badaniach konsumenckich KOS_KDR_W13

egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
pozyskać roślinne substancje kosmetyczne
z wykorzystaniem odpowiedniej techniki i związanej
z nią aparatury.

KOS_KDR_U24

egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U2
wykonać chromatografię cienkowarstwową (TLC) dla
wybranych olejków eterycznych i zinterpretować
chromatogram.

KOS_KDR_U07,
KOS_KDR_U24

egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U3
dobrać olejki eteryczne w mieszankach
aromaterapeutycznych stosowanych w wybranych
schorzeniach i problemach kosmetycznych

KOS_KDR_U13

egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U4 przeprowadzić prostą analizę sensoryczną
i przedstawić wyniki w formie graficznej. KOS_KDR_U23

egzamin pisemny,
kolokwia teoretyczne,
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U5

przygotować multimedialną prezentację naukową
na wskazany temat. Potrafi korzystać z literatury
naukowej i publikacji dostępnych w zasobach
bibliograficznych uczelni oraz baz pełnotekstowych
dostępnych on-line

KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 uaktualniania swojej wiedzy dotyczącej substancji
aktywnych w wyrobach perfumeryjnych

KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, sprawozdanie z
wykonania zadania

K2 brania odpowiedzialności za wykonywana pracę
poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków

KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K06

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

K3 pracy w zespole KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K06

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 7

ćwiczenia 18

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie do kolokwium 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

sporządzenie sprawozdania 5

przygotowanie do egzaminu 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
18

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Budowa anatomiczna i fizjologia narządów smaku i
zapachu. W1 seminarium

2.

Podział substancji zapachowych ze względu na
charakter chemiczny (węglowodory, alkohole,
aldehydy, ketony, etery, estry), pochodzenie
(syntetyczne i naturalne - roślinne, zwierzęce) oraz
wywoływane wrażenia węchowe (zapachy: kamforowe,
piżmowe, kwiatowe, miętowo-pieprzowe, eteryczne,
ostre itd.)

W2 ćwiczenia, seminarium
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3. Podstawy perfumerii, składniki kompozycji
zapachowych. W2, W3, U1 ćwiczenia, seminarium

4. Feromony; narząd lemieszowo-nosowy (VNO). W1, W4, U5 seminarium

5. Metody otrzymywania olejków eterycznych. W3, U1, K2, K3 ćwiczenia, seminarium

6.
Metody chromatograficznej analizy substancji
zapachowych. Analiza chromatograficzna (TLC)
uzyskanych olejków eterycznych.

W3, U2, K2, K3 ćwiczenia, seminarium

7.
Olejki eteryczne - występowanie, skład chemiczny,
właściwości fizykochemiczne, farmakologiczne,
aromaterapeutyczne.

W3, U3, U5, K2, K3 ćwiczenia, seminarium

8. Syntetyczne, syntetyczne identyczne z naturalnym i
naturalne związki zapachowe. Reakcja estryfikacji. W2, U5, K1, K3 ćwiczenia, seminarium

9.
Analiza sensoryczna; podstawowe pojęcia i
metody.Testowanie indywidualnej i zespołowej
sprawności sensorycznej

W5, U4, K2, K3 ćwiczenia, seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia laboratoryjne, E-learning, Pokaz, Praca w grupie, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia
praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin pisemny, kolokwia
teoretyczne, test

Uzyskanie minimum 50% punktów z każdej z form
pisemnych sprawdzającej wiadomości. Obecność na
zajęciach.

ćwiczenia
egzamin pisemny, kolokwia
teoretyczne, obserwacja pracy
studenta, odpowiedź ustna,
sprawozdanie z wykonania zadania, test

Uzyskanie minimum 50% punktów z każdej z form
pisemnych sprawdzającej wiadomości. Wykonanie
wszystkich ćwiczeń praktycznych; prawidłowe
napisanie i oddanie sprawozdania z ćwiczeń
laboratoryjnych; Przygotowanie i wygłoszenie
multimedialnej prezentacji z realizowanej tematyki.
Obecność na zajęciach.

Dodatkowy opis

Warunki dopuszczenia do egzaminu:
1. Wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych; prawidłowe napisanie i oddanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych;
2. Zaliczenie sprawdzianów i kartkówek przewidzianych w programie przedmiotu;
3. Przygotowanie i wygłoszenie multimedialnej prezentacji z realizowanej tematyki;
4. Udział we wszystkich zajęciach.

Warunkiem zaliczenie przedmiotu jest pozytywny wynik z egzaminu końcowego.
Egzamin końcowy - w formie egzaminu testowego - odbywa się w sesji zimowej po zakończeniu semestru.
Egzamin poprawkowy (testowy) odbywa się w sesji poprawkowej.
Egzaminy końcowy i poprawkowy - w skali punktowej 0-100 pkt. - mają formę egzaminów testowych (kontaktowy) i
przeprowadzone będą na platformie e-learningowej UJ.
Pozytywna ocena z egzaminu (zaliczenie przedmiotu), to uzyskanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi.
Szczegółowe kryteria znajdują się w Regulaminie Przedmiotu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Katedry
Chemii Organicznej UJCM. Regulamin omawiany jest na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Do realizacji przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studenta podstawowych wiadomości z zakresu biologii, fizjologii i
anatomii, botaniki, chemii organicznej.
Obecność na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
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Endokrynologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10, seminarium: 6, ćwiczenia: 9

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny endokrynologii.

C2 Zapoznanie studentów z patogenezą wybranych chorób układu endokrynologicznego oraz metodami ich diagnozy
i terapii.

C3 Scharakteryzowanie zmian skórnych występujących w niektórych chorobach układu endokrynologicznego oraz
objaśnienie wpływu niedoboru hormonów i hormonoterapii na zmiany w obrębie skóry i jej przydatków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
klasyfikację hormonów, ich mechanizm działania przez
receptory wewnątrzkomórkowe i błonowe oraz
aktywowane drogi przekazu sygnału w komórce.

KOS_KDR_W02 egzamin pisemny,
kolokwia praktyczne

W2 mechanizmy regulacji aktywności osi hormonalnych:
podwzgórze - przysadka mózgowa- gruczoł dokrewny.

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03

egzamin pisemny,
kolokwia praktyczne

W3 patogenezę chorób związanych z dysfunkcją układu
endokrynologicznego i metody ich terapii.

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03

egzamin pisemny,
kolokwia praktyczne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
interpretować wyniki badań endokrynologicznych,
w tym głównie oceniających poziom hormonów
we krwi oraz oceniać aktywność poszczególnych osi
hormonalnych.

KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U16

egzamin pisemny,
kolokwia praktyczne,
obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego,
sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie ustne

U2
ocenić korzyści i zagrożenia związane ze stosowania
leków hormonalnych oraz określić wpływ leków
hormonalnych na zmiany w obrębie skóry i jej
przydatków.

KOS_KDR_U15

egzamin pisemny,
kolokwia praktyczne,
prezentacja przypadku
klinicznego, zaliczenie
pisemne

U3 ocenić zmiany skórne w chorobach
endokrynologicznych. KOS_KDR_U16

egzamin pisemny,
kolokwia praktyczne,
prezentacja przypadku
klinicznego, zaliczenie
ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny ryzyka wystąpienia efektów niepożądanych
podczas stosowania leków i preparatów hormonalnych
oraz określenia wpływu niektórych hormonów
na funkcję centralnego systemu nerwowego i układu
immunologicznego.

KOS_KDR_K07 egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

K2
ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej patogenezy
chorób związanych z dysfunkcją układu
endokrynologicznego oraz metodami ich terapii.

KOS_KDR_K04
egzamin pisemny,
prezentacja przypadku
klinicznego, zaliczenie
pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

seminarium 6

ćwiczenia 9

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do ćwiczeń 10
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analiza przypadków 25

przygotowanie do egzaminu 35

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
34

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego; podział,
biosynteza i molekularne podstawy działania
hormonów; interakcja układu hormonalnego z
układem nerwowym i immunologicznym; funkcja
układu podwzgórzowo-przysadkowego i choroby
związane z nieprawidłowym wydzielaniem hormonów
podwzgórza i przysadki.

W1, W2 wykład, seminarium

2.

Hormonalna czynność jajników i jąder; mechanizm
działania hormonów płciowych; kliniczne zastosowania
estrogenów, gestagenów i androgenów oraz ich wpływ
na funkcje skóry; korzyści i zagrożenia hormonalnej
terapii zastępczej i antykoncepcji hormonalnej.

W3, U2, K2 wykład, seminarium

3.
Efekty i mechanizm działania hormonów nadnerczy;
choroby związane z nadczynnością i niedoczynnością
kory nadnerczy; terapia glikokortykoidami - wskazania
kliniczne, efekty niepożądane.

W3, K1 wykład

4.
Gruczoł tarczowy; mechanizm działania hormonów
tarczycy; choroby tarczycy – objawy kliniczne,
diagnostyka i terapia. Hormony trzustkowe i cukrzyca.
Stany nagłe w endokrynologii.

W3, U1 wykład, seminarium

5.
Choroby układu wewnątrzwydzielniczego powodujące
zmiany w obrębie skóry i jej przydatków; wpływ
długotrwałej hormonoterapii na funkcje skóry; zmiany
skórne w chorobach endokrynologicznych.

U3 ćwiczenia, seminarium

6.

Metody diagnostyczne w endokrynologii.
Rozwiązywaniem problemów związanych z dysfunkcją
układu endokrynologicznego (analizowanie objawów
klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych w
wybranych przypadkach klinicznych).

U1, U3, K1, K2 ćwiczenia, seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Ćwiczenia, Ćwiczenia laboratoryjne, Dyskusja, Metoda przypadków, Rozwiązywanie zadań, Seminarium,
Wykład, Zajęcia typu Problem Based Learning, Zajęcia praktyczne
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, kolokwia
praktyczne

Ocena materiału prezentowany na wykładach w
formie pytań testowych wielokrotnego wyboru
(wymagane co najmniej 60% prawidłowych
odpowiedzi). Egzamin pisemny w formie pytań
otwartych oraz testu wielokrotnego wyboru
(wymagane co najmniej 60% prawidłowych
odpowiedzi). .

seminarium
egzamin pisemny, prezentacja
przypadku klinicznego, zaliczenie
pisemne, zaliczenie ustne

Odbycie seminariów oraz zaliczenie kolokwiów
cząstkowych co najmniej na ocenę 3.0. Ocena
przygotowanej przez Studenta prezentacji
multimedialnej.

ćwiczenia
egzamin pisemny, obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z wykonania
zadania

Obecność na wszystkich zajęciach; poprawne
wykonanie zaplanowanych zadań praktycznych i
poprawna interpretacja wyników.

Dodatkowy opis

Warunkiem uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest:

udział w zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach
zaliczenie seminariów cząstkowych co najmniej na ocenę 3.0
wykonanie wszystkich ćwiczeń praktycznych
przygotowanie i wygłoszenie multimedialnej prezentacji dotyczącej wybranego przypadku choroby
endokrynologicznej

Ocena końcowa to średnia ważona z egzaminu (waga 7), seminariów (waga 2) i prezentacji (waga 1)
Egzamin poprawkowy ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien osiągnąć efekty kształcenia z anatomii, fizjologii i biochemii.
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Toksykologia dla kosmetologów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 8, seminarium: 8, ćwiczenia: 9

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i definicjami z dziedziny toksykologii, losami i wpływem
ksenobiotyków na organizm człowieka oraz mechanizmami działania toksycznego składników kosmetyków

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z dziedziny toksykologii
i klasyfikację trucizn

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W05 test, zaliczenie pisemne
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W2 mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków
oraz ich losy w organizmie

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W05 test, zaliczenie pisemne

W3
metodologię badania toksyczności kosmetyków,
w szczególności metody alternatywne oceny
bezpieczeństwa kosmetyków

KOS_KDR_W08,
KOS_KDR_W10,
KOS_KDR_W13

test

W4 zatrucia ksenobiotykami (w tym składnikami
kosmetyków) KOS_KDR_W05 test

W5 wpływ substancji uzależniających na organizm,
ze szczególnym uwzględnieniem skóry

KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W05 test, zaliczenie pisemne

W6 zagadnienia dotyczącę skórnych działań
niepożądanych kosmetyków KOS_KDR_W05 test

W7 działanie toksyczne zanieczyszczeń znajdujących się
w preparatach kosmetycznych KOS_KDR_W05 test

W8 geno- i immunotoksyczne działanie promieniowania
UV

KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04 test, zaliczenie pisemne

W9 rolę stresu oksydacyjnego w organizmie KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W05 test, zaliczenie pisemne

W10 wyjaśnia wpływ składników kosmetyków
na środowisko KOS_KDR_W05 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić narażenie oraz toksyczność substancji
chemicznych w zależności od sposobu aplikacji

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U03

sprawozdanie z
wykonania zadania

U2 rozpoznawać i przewidywać toksyczne działanie
składników kosmetyków KOS_KDR_U03

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie ustne

U3
wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje
z piśmiennictwa naukowego, dotyczącego
toksycznego działania składników kosmetyków

KOS_KDR_U14,
KOS_KDR_U26

sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 propagowania zachowania prozdrowotnego KOS_KDR_K07
obserwacja pracy
studenta, zaliczenie
ustne

K2 pracy w zespole oraz dbania o bezpieczeństwo własne
i współpracowników

KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K06

obserwacja pracy
studenta

K3 ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia
umiejętności KOS_KDR_K04 obserwacja pracy

studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 8

seminarium 8

ćwiczenia 9



Sylabusy 37 / 107

przygotowanie do ćwiczeń 20

przeprowadzenie badań literaturowych 15

przygotowanie do kolokwium 25

przygotowanie do egzaminu 25

uczestnictwo w egzaminie 4

przygotowanie do zajęć 10

sporządzenie sprawozdania 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
129

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Rola i zadania współczesnej toksykologii. Definicje
pojęć podstawowych: ksenobiotyk, dawki,
toksyczność, stopnie toksyczności, rodzaje zatruć.
Mechanizmy działania toksycznego.

W1, W10, W2, W3, U1,
U3, K3 wykład, seminarium

2. Losy ksenobiotyków w organizmie: wchłanianie,
dystrybucja, metabolizm, wydalanie, toksykokinetyka. W2 wykład

3. Szkodliwe działanie promieniowania UV. Polimorfizm
genetyczny. W2, W6, W8, W9 wykład, seminarium

4. Konsekwencje nadużywania leków i stosowania
kosmetyków. W5, K1, K2 wykład, seminarium

5. Działanie toksyczne wybranych związków
stosowanych w kosmetyce. W10, W4, W7, U2, U3, K2 wykład, ćwiczenia,

seminarium

6. Charakterystyka toksykologiczna wybranych związków
chemicznych obecnych w kosmetykach. W3, W4, U2 ćwiczenia, seminarium

7. Toksyczność reaktywnych form tlenu. W2, W8, W9 ćwiczenia, seminarium

8. Metody badania toksyczności kosmetyków.
Toksykometria. W3 wykład

9. Narkomania. W4, W5, K1 seminarium

10. Toksykologia żywności. K1 seminarium

11. Toksykologia metali. W10, W2, W9, U1, U2 seminarium
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12. Oznaczanie zanieczyszczeń rozpuszczalników
stosowanych do produkcji kosmetyków. U1, U2, K3 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia laboratoryjne, Metoda problemowa, Pokaz, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład test, zaliczenie pisemne
Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie
pisemnej (test/pytania otwarte). Warunkiem
zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie co
najmniej 60% odpowiedzi poprawnych.

seminarium zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne Odbycie obowiązujących seminariów oraz zaliczenie
kolokwiów cząstkowych co najmniej na ocenę 3.0

ćwiczenia obserwacja pracy studenta,
sprawozdanie z wykonania zadania Obecność na wszystkich zajęciach,

Dodatkowy opis

Obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.
Student ma obowiązek odrobienia nieobecności na seminarium w drugim terminie.
Na zajęciach seminaryjnych student oceniany jest w skali ocen: 0; 2; 3; 3,5, 4, 4,5; 5.
W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student uzyskuje ocenę 0.
Na każdych zajęciach seminaryjnych jest przeprowadzane pisemne kolokwium z materiału będącego przedmiotem
poprzednich zajęć. 
Student ma obowiązek poprawienia oceny 0 oraz 2.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązuje znajomość fizjologii i patofizjologii skóry oraz podstaw chemii na poziomie licencjatu.
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Medycyna estetyczna dla kosmetologów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0920 Opieka społeczna nieokreślona dalej

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 6, seminarium: 9, ćwiczenia: 10

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu kształcenia jest przygotowanie przyszłych magistrów kosmetologii do współpracy z lekarzami
zajmującymi się medycyną estetyczną, dermatologami i chirurgami plastycznymi oraz nabycie wiedzy na temat
zakresu kompetencji kosmetologów oraz lekarzy medycyny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
- podstawy medycyny estetycznej w stopniu
pozwalającym na harmonijne współdziałanie
z lekarzem specjalistą

KOS_KDR_W03 praca pisemna,
zaliczenie

W2 - podstawowe techniki stosowane w medycynie
estetycznej KOS_KDR_W02 praca pisemna,

zaliczenie

W3
- podstawowe zabiegi w chirurgii estetycznej,
medycynie estetycznej oraz zasady kwalifikacji
stosowanych metod

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03

praca pisemna,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
-przewidywać możliwe konsekwencje stosowania
substancji uczulających oraz powikłań związanych
z zabiegami stosowanymi w medycynie estetycznej

KOS_KDR_U01
Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

U2
- analizować wskazania do zabiegów chirurgicznych
poprawiających estetykę i dostrzegać związek
kosmetologii z medycyną estetyczną oraz
odpowiednio wykorzystać te powiązania

KOS_KDR_U15
Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

U3
- ściśle współpracować z lekarzem w przygotowaniu
skóry do zabiegów z zakresu dermatologii lub
medycyny estetycznej oraz w pielęgnacji skóry
po takich zabiegach

KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U16,
KOS_KDR_U17

Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

U4
- ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem lub
lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji
skóry zmienionej chorobowo

KOS_KDR_U17
Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

U5
- korzystać z różnych źródeł informacji naukowej
o wyrobach kosmetycznych i metodach ich promocji,
w tym w języku angielskim i krytycznie interpretować
informacje w nich zawarte

KOS_KDR_U22,
KOS_KDR_U26

praca pisemna,
Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

U6
- korzystać z naukowego piśmiennictwa krajowego
i zagranicznego dotyczącego kosmetologii i medycyny
estetycznej

KOS_KDR_U26
praca pisemna,
Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - samokształcenia w dziedzinie medycyny estetycznej
oraz uczenia się przez całe życie KOS_KDR_K04

Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

K2
- wykonywania zawodu kosmetologa we współpracy
z lekarzami zajmującymi się medycyną estetyczną,
dermatologami i chirurgami plastycznymi

KOS_KDR_K03
Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

seminarium 9

ćwiczenia 10

przygotowanie do ćwiczeń 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 45

przygotowanie do zajęć 15

sporządzenie sprawozdania 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Wstęp do przedmiotu. Omówienie wymagań i
kryteriów zaliczenia przedmiotu. Czym jest medycyna
estetyczna?

W1 wykład

2. Zabieg kosmetyczny a działanie lekarskie W1, W2 wykład

3. Lek-kosmetyk-wyrób medyczny. Medycyna estetyczna
a kosmetyka W1 wykład

4. Współpraca lekarz – kosmetolog w gabinecie
medycyny estetycznej W1 wykład

5. Powikłania z obszaru zabiegów medycyny estetycznej W3 wykład

6.
Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań
i powikłań zabiegów medycyny estetycznej: kwas
hialuronowy, hydroksyapatyt wapnia, kwas
polimlekowy, nici PDO i in.

W2, W3, U5, U6 seminarium

7.
Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań
i powikłań zabiegów medycyny estetycznej:
radiofrekwencja, intralipoterapia, lasery

W2, W3, U5, U6 seminarium

8.
Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań
i powikłań zabiegów medycyny estetycznej: toksyna
botulinowa, osocze bogatopłytkowe

W2, W3, U5, U6 seminarium

9.

Ocena defektów estetycznych pacjenta/klienta wraz z
dokumentacją fotograficzną oraz określenie palety
możliwych do zastosowania procedur medycyny
estetycznej. Zabiegi przygotowujące skórę/ciało do
procedur medycyny estetycznej, dermatologii
estetycznej i chirurgii plastycznej

U1, U2, U3, U4, K1, K2 ćwiczenia

10.

Zabiegi pielęgnujące skórę po powyższych
procedurach. Określenie kompetencji kosmetologów
oraz lekarzy medycyny. Zabiegi medycyny
estetycznej, które mogą być wykonywane przez
kosmetologów pod nadzorem lekarzy medycyny

U1, U2, U3, U4, K1, K2 ćwiczenia
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia, Seminarium, Wykład, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład praca pisemna
Przygotowanie pracy zaliczeniowej na temat zadany
przez prowadzącego – do zaliczenia pracy wymagane
minimum 60% punktów.

seminarium praca pisemna
Przygotowanie na seminarium pracy zaliczeniowej na
temat zadany przez prowadzącego – do zaliczenia pracy
wymagane minimum 60% punktów.

ćwiczenia
zaliczenie, Wykonanie zadania
praktycznego pod okiem
prowadzącego.

Kompletne i poprawne wykonanie ćwiczeń według
wskazań prowadzącego.

Dodatkowy opis

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu i medycyny. Umiejętność czytania ze zrozumieniem
tekstów naukowych w języku polskim i angielskim. Znajomość kosmetologii, fizjologii człowieka, dermatologii i farmakologii
w zakresie przewidzianym programem studiów I i II stopnia.
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Medycyna przeciwstarzeniowa dla kosmetologów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 6, seminarium: 9, ćwiczenia: 10

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu kształcenia jest przygotowanie przyszłych magistrów kosmetologii do współpracy z lekarzami
zajmującymi się medycyną estetyczną, dermatologami i chirurgami plastycznymi oraz nabycie wiedzy na temat
zakresu kompetencji kosmetologów oraz lekarzy medycyny w odniesieniu do medycyny przeciwstarzeniowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
- podstawy medycyny przeciwstarzeniowej w stopniu
pozwalającym na harmonijne współdziałanie
z lekarzem specjalistą

KOS_KDR_W02 praca pisemna

W2 - podstawowe techniki stosowane w medycynie
przeciwstarzeniowej

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W06 praca pisemna

W3
- podstawowe zabiegi w chirurgii estetycznej,
medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej oraz
zasady kwalifikacji stosowanych metod

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03 praca pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1
- przewidywać możliwe konsekwencje stosowania
substancji uczulających oraz powikłania związane
z zabiegami stosowanymi w medycynie
przeciwstarzeniowej,

KOS_KDR_U01
praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U2
- analizować wskazania do zabiegów chirurgicznych
poprawiających estetyki oraz dostrzegać związek
kosmetologii z medycyną przeciwstarzeniową
i odpowiednio wykorzystać te powiązania,

KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U16

praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U3
- ściśle współpracować z lekarzem w przygotowaniu
skóry do zabiegów z zakresu dermatologii lub
medycyny przeciwstarzeniowej oraz w pielęgnacji
skóry po takich zabiegach,

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U18

praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U4
- ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem lub
lekarzem medycyny przeciwstarzeniowej w zakresie
pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,

KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U16

praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U5
- korzystać z różnych źródeł informacji naukowej
o wyrobach kosmetycznych i metodach ich promocji,
w tym w języku angielskim i krytycznie interpretować
informacje w nich zawarte,

KOS_KDR_U26
praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U6
- korzystać z naukowego piśmiennictwa krajowego
i zagranicznego dotyczącego kosmetologii i medycyny
przeciwstarzeniowej.

KOS_KDR_U26
praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - samokształcenia w dziedzinie medycyny
przeciwstarzeniowej oraz uczenia się przez całe życie, KOS_KDR_K04 ocena grupy

K2
- wykonywania zawodu kosmetologa we współpracy
z lekarzami zajmującymi się medycyną
przeciwstarzeniową, dermatologami i chirurgami
plastycznymi

KOS_KDR_K03 ocena grupy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

seminarium 9

ćwiczenia 10

przygotowanie do ćwiczeń 10
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 45

sporządzenie sprawozdania 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Wstęp do przedmiotu. Omówienie wymagań i
kryteriów zaliczenia przedmiotu. Czym jest medycyna
przeciwstarzeniowa?

W1 wykład

2. Zabieg kosmetyczny a działanie lekarskie W3 wykład

3. Lek-kosmetyk-wyrób medyczny. Medycyna
przeciwstarzeniowa a kosmetyka W2, W3 wykład

4. Współpraca lekarz – kosmetolog w gabinecie
medycyny przeciwstarzeniowej W1, W3 wykład

5. Powikłania z obszaru zabiegów medycyny
przeciwstarzeniowej W3 wykład

6.
Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań
i powikłań zabiegów medycyny przeciwstarzeniowej:
kwas hialuronowy, hydroksyapatyt wapnia, kwas
polimlekowy, nici PDO i in.

W3, U5, U6 seminarium

7.
Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań
i powikłań zabiegów medycyny przeciwstarzeniowej:
radiofrekwencja, intralipoterapia, lasery.

W3, U5, U6 seminarium

8.
Podstawy naukowe działań, wskazań, przeciwwskazań
i powikłań zabiegów medycyny przeciwstarzeniowej:
toksyna botulinowa, osocze bogatopłytkowe.

W3, U5, U6 seminarium

9.

Ocena defektów estetycznych pacjenta/klienta wraz z
dokumentacją fotograficzną oraz określenie palety
możliwych do zastosowania procedur medycyny
przeciwstarzeniowej. Zabiegi przygotowujące
skórę/ciało do procedur medycyny
przeciwstarzeniowej j, dermatologii estetycznej i
chirurgii plastycznej

U1, U2, U3, U4, K1, K2 ćwiczenia

10.

Zabiegi pielęgnujące skórę po powyższych
procedurach. Określenie kompetencji kosmetologów
oraz lekarzy medycyny. Zabiegi medycyny
przeciwstarzeniowej, które mogą być wykonywane
przez kosmetologów pod nadzorem lekarzy medycyny

U1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1, K2 ćwiczenia
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia, Demonstracja, Seminarium, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład praca pisemna
Przygotowanie pracy zaliczeniowej na temat zadany przez
prowadzącego – do zaliczenia pracy wymagane minimum
60% punktów.

seminarium praca pisemna
Obecność na zajęciach oraz przygotowanie na seminarium
pracy zaliczeniowej na temat zadany przez prowadzącego –
do zaliczenia pracy wymagane minimum 60% punktów.

ćwiczenia ocena grupy, sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompletne i poprawne wykonanie ćwiczeń według wskazań
prowadzącego wraz ze sprawozdaniem.

Dodatkowy opis

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu i medycyny. Umiejętność czytania ze zrozumieniem
tekstów naukowych w języku polskim i angielskim. Znajomość kosmetologii, fizjologii człowieka, dermatologii i farmakologii
w zakresie przewidzianym programem studiów I i II stopnia.
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Research and Development of Innovative Cosmetics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Angielski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 4, ćwiczenia: 12, wykłady e-learning: 4

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Familiarization of students with the concept of intellectual and copyright property laws and regulations

C2 Introducing students to modern methods in research and studies (including safety assessing methods) of
innovative cosmetic ingredients

C3 Creating critical attitude to the information about cosmetics originated form personal care manufacturers (e.g.
cosmetic brochures)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 48 / 107

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia związane z prawem własności intelektualnej
i przemysłowej KOS_KDR_W12

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

W2 środki ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
oraz instytucje je chroniące KOS_KDR_W12

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

W3 cechy charakteryzujące innowacyjny produkt
(kosmetyk) na wybranym przykładzie

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W08,
KOS_KDR_W09,
KOS_KDR_W10

zaliczenie pisemne

W4
podstawowe rodzaje badań alternatywnych
stosowanych w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa
surowców i produktów kosmetycznych

KOS_KDR_W08,
KOS_KDR_W10,
KOS_KDR_W13

zaliczenie pisemne

W5 strukturę podstawowych białek skóry
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z cudzej własności intelektualnej bez
naruszania obowiązującego prawa

KOS_KDR_U14,
KOS_KDR_U26

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U2
korzystać z naukowych baz danych oraz wyszukiwarek
zgłoszeń patentowych w celu zdobycia informacji
na temat substancji aktywnych kosmetyków

KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U14

sprawozdanie z
wykonania zadania

U3
posługiwać się jednym z narzędzi in silico przydatnym
w przewidywaniu metabolizmu/ skórnych reakcji
nadwrażliwości składników kosmetyków czy
kosmeceutyków

KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U07

sprawozdanie z
wykonania zadania

U4 przygotować i wygłosić prezentację na temat związany
z modułem (w oparciu o wiarygodne źródła wiedzy)

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U14,
KOS_KDR_U23,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ponoszenia odpowiedzialności związanej
z wykroczeniem przeciwko własności intelektualnej

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K02,
KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K05

sprawozdanie z
wykonania zadania

K2
współpracy w grupie biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K03

sprawozdanie z
wykonania zadania

K3
systematycznego uaktualniania wiedzy w zakresie
nowych substancji aktywnych zawartych
w kosmetykach

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K04

sprawozdanie z
wykonania zadania

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 4

ćwiczenia 12

przygotowanie do ćwiczeń 50

przygotowanie do kolokwium 25

przygotowanie do egzaminu 25

wykłady e-learning 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Charakterystyka metod badawczych w sektorze BiR
przemysłu kosmetycznego. Poszukiwanie nowych
substancji biologicznie aktywnych na przykładzie
wybranych surowców kosmetycznych.

W3, W4 wykłady e-learning

2. Własność intelektualna i patentowanie związków o
znaczeniu kosmetologicznym W1, W2, W3 wykłady e-learning

3.

Pojęcie własności intelektualnej. Środki i instytucje
chroniące własność intelektualną. Zasady korzystania
z własności intelektualnej (m. in. umieszczonej w
zasobach internetowych). Patenty, przebieg procesu
patentowania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1 seminarium, wykłady e-
learning

4.
Bibliograficzne i niebibliograficzne naukowe bazy
danych – wyszukiwanie informacji na temat
składników kosmetyków (np. ektoiny, anseryny,
MIC-1).

U1, U2, K3 seminarium

5.

Białka – cele molekularne składników aktywnych na
przykładzie innowacyjnych surowców kosmetycznych
m.in. neuropeptydów (Argireline, Leuphasyl, Snap-8,
Vialox), matrykin (SynColl, Matrixyl, Matrixyl 3000),
peptydów transportujących (GHK-Cu), retinoidów.

W5, U2, K3 seminarium

6.
Metody alternatywne do badań in vivo stosowane w
ocenie bezpieczeństwa surowców i preparatów
kosmetycznych.

W4 seminarium
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7.
Zasady korzystania z cudzej własności intelektualnej.
Patenty. Systemy wyszukiwania zgłoszeń
patentowych.

U1, U2, K1, K2 ćwiczenia

8.
Bibliograficzne bazy danych. Wyszukiwanie w bazach
PubMed, PubChem, Scopus, Embase. Białkowe bazy
danych. Wyszukiwanie informacji na temat wybranych
białek skóry.

U1, U2, K1, K2, K3 ćwiczenia

9.

Wybrane badania in silico oraz in vitro (model
mikrobiologiczny - demonstracja) jako metody
alternatywne służące do oceny profilu bezpieczeństwa
substancji biologicznie aktywnych obecnych w
preparatach kosmetycznych.

U3, K2, K3 ćwiczenia

10. Prezentacja projektów. U1, U2, U4, K1, K2, K3 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, E-learning, Pracownia komputerowa, Seminarium, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne student samodzielnie lub w grupach w porozumieniu z
prowadzącym przygotowuje prezentację

ćwiczenia sprawozdanie z wykonania
zadania, zaliczenie pisemne

student samodzielnie lub w grupach w porozumieniu z
prowadzącym realizuje ćwiczenia

wykłady e-learning zaliczenie pisemne

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej (test wielokrotnej
odpowiedzi oraz pytania otwarte). Uzyskanie pozytywnej
oceny z końcowego zaliczenia obejmującego zagadnień
prezentowanych na wykładach, seminariach i ćwiczeniach
wymaga uzyskania powyżej 50 % punktów.

Dodatkowy opis

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
1. obecności na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach
2. wykonania zadań praktycznych na ćwiczeniach i sporządzenia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń
3. wykonania zadania zespołowego tj. przygotowania i przedstawienia prezentacji na temat innowacyjnego produktu z
branży kosmetycznej. Prezentacja przygotowywana przez dwu lub trzyosobowe zespoły studentów powinna obejmować ok.
20 slajdów, czas trwania prezentacji 10-15 min.
Dopuszcza się realizację w razie potrzeby zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń, a także kolokwium zaliczeniowego w formie
zdalnej, np. z zastosowaniem platformy MS Teams, Pegaz lub równoważnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy biologii, fizjologii, farmakologii oraz chemii surowców kosmetycznych.
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Badania i rozwój innowacyjnych kosmetyków
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 4, ćwiczenia: 12, wykłady e-learning: 4

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z pojęciem własności intelektualnej i przemysłowej oraz regulacjami dotyczącymi ich
ochrony

C2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych metod poszukiwania i badań (w tym
bezpieczeństwa) innowacyjnych substancji biologicznie aktywnych znajdujących zastosowanie w kosmetologii

C3 Kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do informacji na temat kosmetyków, zawartych m. in.
w materiałach pochodzących od producentów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 pojęcia związane z prawem własności intelektualnej
i przemysłowej KOS_KDR_W12

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

W2 środki ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
oraz instytucje je chroniące KOS_KDR_W12

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

W3 cechy charakteryzujące innowacyjny produkt
(kosmetyk) na wybranym przykładzie

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W08,
KOS_KDR_W09,
KOS_KDR_W10

zaliczenie pisemne

W4
podstawowe rodzaje badań alternatywnych
stosowanych w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa
surowców i produktów kosmetycznych

KOS_KDR_W08,
KOS_KDR_W10,
KOS_KDR_W13

zaliczenie pisemne

W5 strukturę podstawowych białek skóry
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 korzystać z cudzej własności intelektualnej bez
naruszania obowiązującego prawa

KOS_KDR_U14,
KOS_KDR_U26

sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U2
korzystać z naukowych baz danych oraz wyszukiwarek
zgłoszeń patentowych w celu zdobycia informacji
na temat substancji aktywnych kosmetyków

KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U14

sprawozdanie z
wykonania zadania

U3
posługiwać się jednym z narzędzi in silico przydatnym
w przewidywaniu metabolizmu/ skórnych reakcji
nadwrażliwości składników kosmetyków czy
kosmeceutyków

KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U07

sprawozdanie z
wykonania zadania

U4 przygotować i wygłosić prezentację na temat związany
z modułem (w oparciu o wiarygodne źródła wiedzy)

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U14,
KOS_KDR_U23,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ponoszenia odpowiedzialności związanej
z wykroczeniem przeciwko własności intelektualnej

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K02,
KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K05

sprawozdanie z
wykonania zadania

K2
współpracy w grupie biorąc odpowiedzialność
za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych
zadań

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K03

sprawozdanie z
wykonania zadania

K3
systematycznego uaktualniania wiedzy w zakresie
nowych substancji aktywnych zawartych
w kosmetykach

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K04

sprawozdanie z
wykonania zadania

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 4

ćwiczenia 12

przygotowanie projektu 50

przygotowanie do zajęć 25

przygotowanie do egzaminu 25

wykłady e-learning 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Charakterystyka metod badawczych w sektorze BiR
przemysłu kosmetycznego.
Poszukiwanie nowych substancji biologicznie
aktywnych na przykładzie wybranych surowców
kosmetycznych.

W3, W4 wykłady e-learning

2. Własność intelektualna i patentowanie związków o
znaczeniu kosmetologicznym W1, W2, W3 wykłady e-learning

3.

Pojęcie własności intelektualnej. Środki i instytucje
chroniące własność intelektualną. Zasady korzystania
z własności intelektualnej (m. in. umieszczonej w
zasobach internetowych). Patenty, przebieg procesu
patentowania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1 seminarium, wykłady e-
learning

4.
Bibliograficzne i niebibliograficzne naukowe bazy
danych – wyszukiwanie informacji na temat
składników kosmetyków (np. ektoiny, anseryny,
MIC-1).

U1, U2, K3 seminarium

5.

Białka – cele molekularne składników aktywnych na
przykładzie innowacyjnych surowców kosmetycznych
m.in. neuropeptydów (Argireline, Leuphasyl, Snap-8,
Vialox), matrykin (SynColl, Matrixyl, Matrixyl 3000),
peptydów transportujących (GHK-Cu), retinoidów.

W5, U2, K3 seminarium

6.
Metody alternatywne do badań in vivo stosowane w
ocenie bezpieczeństwa surowców i preparatów
kosmetycznych.

W4 seminarium



Sylabusy 54 / 107

7.
Zasady korzystania z cudzej własności intelektualnej.
Patenty. Systemy wyszukiwania zgłoszeń
patentowych.

U1, U2, K1, K2 ćwiczenia

8.
Bibliograficzne bazy danych. Wyszukiwanie w bazach
PubMed, PubChem, Scopus, Embase. Białkowe bazy
danych. Wyszukiwanie informacji na temat wybranych
białek skóry.

U1, U2, K1, K2, K3 ćwiczenia

9.

Wybrane badania in silico oraz in vitro (model
mikrobiologiczny - demonstracja) jako metody
alternatywne służące do oceny profilu bezpieczeństwa
substancji biologicznie aktywnych obecnych w
preparatach kosmetycznych.

U3, K2, K3 ćwiczenia

10. Prezentacja projektów. U1, U2, U4, K1, K2, K3 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, E-learning, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie pisemne wykonanie prezentacji pojedynczo lub w grupach (w
porozumieniu z prowadzącym)

ćwiczenia sprawozdanie z wykonania
zadania, zaliczenie pisemne

wykonanie ćwiczenia pojedynczo lub w grupach (w
porozumieniu z prowadzącym)

wykłady e-learning zaliczenie pisemne

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej (test wielokrotnej
odpowiedzi oraz pytania otwarte). Uzyskanie pozytywnej
oceny z końcowego zaliczenia obejmującego zagadnień
prezentowanych na wykładach, seminariach i ćwiczeniach
wymaga uzyskania powyżej 50 % punktów.

Dodatkowy opis

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
1. obecności na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach
2. wykonania zadań praktycznych na ćwiczeniach i sporządzenia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń
3. wykonania zadania zespołowego tj. przygotowania i przedstawienia prezentacji na temat innowacyjnego produktu z
branży kosmetycznej. Prezentacja przygotowywana przez dwu lub trzyosobowe zespoły studentów powinna obejmować ok.
20 slajdów, czas trwania prezentacji 10-15 min.
Dopuszcza się realizację w razie potrzeby zajęć seminaryjnych oraz ćwiczeń, a także kolokwium zaliczeniowego w formie
zdalnej, np. z zastosowaniem platformy MS Teams, Pegaz lub równoważnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy biologii, fizjologii, farmakologii oraz chemii surowców kosmetycznych.
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Molekularne mechanizmy starzenia się komórek i organizmów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 6, seminarium: 4

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 rozszerzenie wiedzy na temat starzenia się i śmierci komórek i organizmów

C2 uświadomienie studentom konieczności ciągłego uaktualniania wiedzy w tym zakresie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 główne teorie starzenia się komórek i organizmów KOS_KDR_W01 zaliczenie bez oceny

W2 uwarunkowania genetyczne procesu starzenia; KOS_KDR_W01 zaliczenie bez oceny



Sylabusy 56 / 107

W3
destrukcyjne działanie wolnych rodników oraz
mechanizmów antyoksydacyjnych w procesie
starzenia

KOS_KDR_W05 zaliczenie bez oceny

W4 endogenne i egzogenne przyczyny starzenia się skóry KOS_KDR_W02 zaliczenie bez oceny

W5
modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych
podejmowanych w celu ograniczenia skutków
starzenia się

KOS_KDR_W07 zaliczenie bez oceny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wytłumaczyć zmiany w budowie skóry pojawiające się
wraz z wiekiem KOS_KDR_U15 zaliczenie bez oceny

U2
zinterpretować wyniki badań dotyczących działania
różnych środków stosowanych przeciwko starzeniu się
skóry

KOS_KDR_U26 zaliczenie bez oceny

U3 wskazać aktywne kosmetyki wśród produktów
spożywczych KOS_KDR_U05 zaliczenie bez oceny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 propagowania zachowań prozdrowotnych
i rekreacyjnych zapobiegających starzeniu KOS_KDR_K07 zaliczenie bez oceny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

seminarium 4

przygotowanie prezentacji multimedialnej 9

przygotowanie do zajęć 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wybrane teorie starzenia wyjaśniające biochemiczne
podstawy tego procesu, tj: teoria zużycia, sieciowania
makromolekuł, teoria katastrof Orgela, niestabilność
genomowa, senescencja replikacyjna czy teoria
wolnorodnikowa, rola mitochondrialnego DNA oraz
telomerów i telomerazy w starzeniu komórkowym.
Tajemnice długowieczności – przypadek golca
piaskowego oraz innych rekordzistów w długości życia.
Progerie – zespoły chorobowe w których proces
starzenia przebiega w ekspresowym tempie. Apoptoza
– zaprogramowana śmierć komórkowa, w starzeniu i
śmierci całego organizmu.

W1, W2, W3 wykład

2.
Endogenne i egzogenne przyczyny starzenia się skóry,
dlaczego skóra kobiet rasy białej starzeje się szybciej
niż skóra pań rasy czarnej.

W4, U1 wykład

3.

Metody walki ze starzeniem:
– głodówka na długowieczność, a może lampka
czerwonego wina, czyli jak aktywować sirtuiny - nasze
geny długowieczności;
- kosmetyki anti-ageing w starożytnym Rzymie;
- aktywne kosmetyki wśród produktów spożywczych;
- naturalne antyoksydanty w profilaktyce
fotostarzenia;
- zapobieganie starzeniu przez rekreację

W5, U2, U3, K1 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza tekstów, Dyskusja, Praca w grupie, Seminarium, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie bez oceny

seminarium zaliczenie bez oceny
Obecność na 80% zajęć, czynny udział w zajęciach seminaryjnych.
Zaliczenie na podstawie przygotowanego i zaprezentowanego na
zajęciach referatu oraz aktywności na zajęciach seminaryjnych.
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Otyłość jako problem medyczny i estetyczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 7, warsztat: 3

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie wiedzy dotyczącej przyczyn i molekularnych mechanizmów rozwoju otyłości oraz możliwości jej
zapobiegania i leczenia przez odpowiednią dietę i wysiłek fizyczny. Zdobycie wiedzy o zastosowaniu leków
syntetycznych oraz produktów pochodzenia naturalnego aplikowanych doustnie w celu redukcji masy ciała lub
zewnętrznie – w preparatach wyszczuplających. Zdobycie umiejętności oceny bezpieczeństwa stosowania
kosmetyku wyszczuplającego zawierającego substancje roślinne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
pojęcie otyłości jako przewlekłej choroby
metabolicznej, wynikającej z zaburzeń homeostazy
energii

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04

obserwacja pracy
studenta

W2 wybrane mechanizmy regulujące gospodarkę
węglowodanowo-lipidową organizmu KOS_KDR_W02 obserwacja pracy

studenta

W3 mechanizmy prozapalnej aktywności tkanki
tłuszczowej i upośledzonego metabolizmu glukozy KOS_KDR_W02 obserwacja pracy

studenta

W4 metody pomiaru zapotrzebowania i wykorzystania
energii przez organizm (bilans energetyczny) KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

W5 nowoczesne zastosowania osiągnięć dietetyki
w naukach medycznych KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

W6 leki stosowane we wspomaganiu odchudzania oraz
obarczone ryzykiem wywoływania otyłości KOS_KDR_W05 obserwacja pracy

studenta

W7 rolę diety i stylu życia w zachowaniu rytmu przemian
w organizmie KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

W8
podstawy i zastosowanie diety odchudzającej oraz
korzystne i niekorzystne efekty stosowania różnego
rodzaju diet odchudzających

KOS_KDR_W07
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać wybory dietetyczne oraz zachowania
zalecane/przeciwwskazane dla utrzymania
prawidłowej masy ciała oraz zdrowia.

KOS_KDR_U05
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

U2
posługiwać się technikami informatycznymi w celu
pozyskiwania danych z zakresu molekularnych
podstaw otyłości, a także analizować i krytycznie
oceniać te dane.

KOS_KDR_U26
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

U3
zidentyfikować składniki pochodzenia naturalnego
i uzasadnić ich obecność w preparatach stosowanych
w celu redukcji masy ciała

KOS_KDR_U13 obserwacja pracy
studenta

U4 dokonać krytycznej oceny niezbilansowanych diet
odchudzających

KOS_KDR_U23,
KOS_KDR_U25

obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

U5

przewidzieć możliwość wystąpienia działań
niepożądanych związanych ze stosowaniem
wybranych leków oraz obecnością niektórych
substancji pochodzenia roślinnego w preparatach
wspomagających odchudzanie

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U03

obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazuje inicjatywę w zakresie propagowania
zdrowego odżywiania i zachowań prozdrowotnych
K_K02

KOS_KDR_K07
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 7

warsztat 3

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Biochemiczne aspekty powstawania otyłości – na tle
biochemicznych procesów biotransformacji składników
diety, omawia się rodzaje zaburzeń prowadzących do
nadmiernego gromadzenia tkanki tłuszczowej. Wpływ
regulacji gospodarki węglowodanowo-lipidowej na
patomechanizm otyłości i innych schorzeń
cywilizacyjnych.

W1, W2, W3, U2 wykład

2.
Styl życia i zasady racjonalnego żywienia – omawia się
różne diety, stosowane w kuracjach odchudzających,
zwracając uwagę na ich wartość odżywczą i ryzyko
zdrowotne ich stosowania.

W4, W5, W7, W8, U1, U4,
K1 wykład, warsztat

3.
Wybrane substancje pochodzenia naturalnego w
terapii otyłości – przegląd surowców i zawartych w
nich składników wpływających na metabolizm
składników odżywczych.

U3 wykład

4.

Możliwości farmakoterapii w otyłości z
uwzględnieniem leków pochodzenia syntetycznego z
różnych grup farmakologicznych, również leków
stosowanych w regulacji gospodarki lipidowej i
węglowodanowej.

W6, U5 wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Warsztat, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład sprawozdanie z wykonania zadania

warsztat obserwacja pracy studenta
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Algi oraz grzyby wyższe i ich znaczenie w kosmetologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 1, warsztat: 1, wykłady e-learning: 8

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z tematyką dotyczącą ważnych gatunków alg i grzybów wyższych, nieobjętych ramami
obowiązkowego modułu kształcenia wykorzystywanych w preparatach kosmetycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe gatunki alg i grzybów wyższych
stosowanych w preparatach kosmetycznych KOS_KDR_W08

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
praca pisemna
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W2
podstawowe grupy związków chemicznych
o zastosowaniu kosmetycznym pozyskiwane z alg
i grzybów wyższych

KOS_KDR_W08
obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
praca pisemna

W3 wybrane aspekty biotechnologiczne z zakresu
mykotechnologii oraz biotechnologii alg KOS_KDR_W09

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
praca pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyciągnąć wnioski dotyczące właściwości
kosmetycznych poznanych gatunków alg lub grzybów KOS_KDR_U07

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy,
praca pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozwijania wiedzy w zakresie zastosowania poznanych
surowców kosmetycznych w przyszłej pracy
kosmetologa

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K07

obserwacja pracy
studenta, ocena grupy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 1

warsztat 1

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 5

przeprowadzenie badań literaturowych 5

wykłady e-learning 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Ekologia, taksonomia oraz charakterystyka
morfologiczna wybranych grup alg oraz
biotechnologiczne możliwości pozyskiwania alg
wykorzystywanych w preparatach kosmetycznych

W1, W2, K1 wykłady e-learning

2. Znaczenie kosmetologiczne i lecznicze alg W1, W2, K1 wykłady e-learning

3. Grzyby wyższe i ich zastosowanie w kosmetologii W1, W2, K1 wykłady e-learning
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4. Glony jako surowce kosmetyczne – pokaz kolekcji
glonów W1, U1, K1 seminarium, wykłady e-

learning

5.
Charakterystyka preparatów kosmetycznych
zawierających w składzie gatunek algi lub grzyba
wyższego

W1, W2, U1, K1 seminarium

6. Elementy biotechnologii grzybów i alg W3, U1, K1 warsztat

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

E-learning, Pokaz, Seminarium, Warsztat, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium praca pisemna wygłoszenie krótkiej prezentacji multimedialnej dotyczącej
tematyki realizowanej na fakultecie

warsztat obserwacja pracy studenta,
ocena grupy obowiązkowa, aktywna obecność

wykłady e-learning praca pisemna

obowiązkowa, aktywna obecność, (jednorazowa,
usprawiedliwiona nieobecność skutkuje przygotowaniem
formy pisemnej (referatowej) z tematu objętego
nieobecnością), zaliczenie obejmuje przygotowanie krótkiej
prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki realizowanej
na fakultecie obowiązkowa, aktywna obecność

Dodatkowy opis

Studenci będą oceniani na podstawie wykonana prezentacji multimedialnej na temat preparatu kosmetycznego
zawierającego w składzie wybrany gatunek algi lub grzyba wyższego i jego zastosowań kosmetycznych.
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Niepłodność, jako choroba społeczna: przyczyny, diagnostyka, możliwości
terapii

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 4, seminarium: 6

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zaznajomienie studentów z głównymi przyczynami zaburzeń płodności, w tym z wieloma chorobami
endokrynologicznymi wpływającymi na płodność, działaniem leków i substancji uzależniających a także wpływem
związków chemicznych w coraz większym stężeniu występujących w środowisku.

C2 Przedstawione zostaną etapy postępowania diagnostycznego oraz możliwości terapii zaburzeń płodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 budowę oraz hormonalną, nerwową i immunologiczną
regulację funkcji ludzkiego układu rozrodczego. KOS_KDR_W02 obserwacja pracy

studenta, praca pisemna

W2
mechanizmy modyfikacji procesów rozrodczych przez
środki farmakologiczne oraz wskazania
i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych
grup leków w terapii zaburzeń płodności.

KOS_KDR_W02 obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

W3
wpływ zanieczyszczeń środowiska naturalnego
na działanie hormonów płciowych i mechanizmy
odpowiedzialne za obniżanie płodności.

KOS_KDR_W02 obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opisać mechanizmy funkcjonowania układu
rozrodczego oraz przyczyny zaburzeń prowadzące
do obniżenia płodności.

KOS_KDR_U26 obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

U2
przygotować plan farmakoterapii zaburzeń płodności,
określając rodzaj wskaźników wykorzystywanych
w ocenie jej skuteczności.

KOS_KDR_U26 obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prowadzenia dyskusji dotyczącej przyczyn obniżania
płodności i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych.

KOS_KDR_K07 obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 4

seminarium 6

przygotowanie do zajęć 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przeprowadzenie badań literaturowych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Omówiona zostanie budowa i funkcja układu
rozrodczego, regulacja syntezy oraz mechanizm
działania hormonów płciowych, efekty związane z
zaburzeniem ich syntezy czy działania oraz udział
układu immunologicznego i nerwowego w
modulowaniu czynności układu rozrodczego.

W1 wykład

2.
Przedstawione zostaną podstawowe przyczyny
zaburzeń płodności u człowieka w kontekście
poszczególnych schorzeń układów
endokrynologicznego oraz immunologicznego.

W1, U1 wykład, seminarium

3.

Zajęcia będą poświęcone najczęstszej przyczynie
zaburzeń płodności u kobiet – zespołowi
policystycznych jajników - patogeneza, objawy
choroby, możliwości terapii, powikłania wynikające z
braku leczenia, choroby współistniejące.

W2, U1 seminarium

4.

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z grupami
leków mających istotny wpływ pośredni oraz
bezpośredni na płodność kobiet i mężczyzn
(szczególnie leki psychotropowe, leki hormonalne,
substancje uzależniające, nikotyna, alkohol,
ksenoetrogeny, chemioterapeutyki). oraz pestycydy,
promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne,
stres, nieodpowiednia dieta. Przedstawiony zostanie
obecny stan wiedzy dotyczący wpływu wyżej
wymienionych czynników na funkcje układu
rozrodczego oraz przeprowadzona zostanie ocena
dowodów (liczba, rodzaj badań).

W3, U1, K1 wykład, seminarium

5.
Scharakteryzowany zostanie udział układu
immunologicznego w fizjologii rozrodu oraz
immunologiczne przyczyny niepłodności.

U1 seminarium

6.
Przedstawiony zostanie obecny stan wiedzy, oraz
procedury i metody diagnostyki i leczenia
niepłodności.

W2, U2 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza tekstów, Dyskusja, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Seminarium, Wykład, Zajęcia typu Problem Based
Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

Obecność na zajęciach obowiązkowa, w przypadku nieobecności
konieczność pisemnego zaliczenia danego tematu. Zaliczenie
fakultetów odbywa się na podstawie ciągłej oceny aktywności
studenta na zajęciach, jego umiejętności dyskutowania i zgłaszania
problemów do przedyskutowania. Studenci, którym nie wystawiono
oceny w oparciu o aktywność zobowiązani są do przygotowania
pisemnej pracy zaliczeniowej na temat wybrany po konsultacji z
osobą prowadzącą zajęcia.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

Obecność na zajęciach obowiązkowa, w przypadku nieobecności
konieczność pisemnego zaliczenia danego tematu. Zaliczenie
fakultetów odbywa się na podstawie ciągłej oceny aktywności
studenta na zajęciach, jego umiejętności dyskutowania i zgłaszania
problemów do przedyskutowania. Studenci, którym nie wystawiono
oceny w oparciu o aktywność zobowiązani są do przygotowania
pisemnej pracy zaliczeniowej na temat wybrany po konsultacji z
osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawowe efekty kształcenia z fizjologii, patofizjologii, immunologii i endokrynologii
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Trychologia dla kosmetologów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 6, wykłady e-learning: 4

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu kształcenia jest zapoznanie przyszłych magistrów kosmetologii z podstawowymi zagadnieniami
z zakresu trychologii, w szczególności: • budowy i funkcji włosów • właściwej analizy stanu skóry głowy i włosów
• diagnozy i leczenia zaburzeń w obrębie skóry głowy i włosów • działań profilaktyczno-pielęgnujących
w zabiegach trychologicznych • krytycznej oceny własnej wiedzy i samokształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 - historię i rodzaje trychologii KOS_KDR_W01 ocena grupy, praca
pisemna

W2 - zaburzenia występujące na skórze głowy KOS_KDR_W02 ocena grupy, praca
pisemna

W3 - uszkodzenia i defekty łodygi włosa KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03

ocena grupy, praca
pisemna

W4
- preparaty trychologiczne i objaśnia mechanizm ich
działania oraz dobiera sprzęt kosmetyczny
wykorzystywany w trychoterapii

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06

ocena grupy, praca
pisemna

W5 - metody postępowania w poszczególnych problemach
skóry głowy i włosów

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W06

ocena grupy, praca
pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - dokonać umiejętnej oceny dermatologiczno-
kosmetycznej zmian skóry KOS_KDR_U02 praca pisemna

U2
- udzielić porady odnośnie wyboru danego preparatu
kosmetycznego, w aspekcie dokonywanego zabiegu
trychologicznego

KOS_KDR_U17,
KOS_KDR_U18 praca pisemna

U3
- rozróżnić defekty skóry głowy i włosów pozostające
w kompetencji kosmetologa od stanów chorobowych
wymagających konsultacji dermatologicznej

KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U16 praca pisemna

U4
- prawidłowo określać wskazania i przeciwwskazania
do stosowania poszczególnych kosmetyków oraz
zabiegów pielęgnacyjnych skóry głowy i włosów

KOS_KDR_U17 praca pisemna

U5 - korzystać z naukowego piśmiennictwa krajowego
i zagranicznego KOS_KDR_U26 praca pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- wykazania świadomej postawy dotyczącej
społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających
z choroby i potrzeby propagowania zachowań
prozdrowotnych

KOS_KDR_K06,
KOS_KDR_K07 ocena grupy

K2 - samokształcenia KOS_KDR_K04 ocena grupy

K3 - wykonywania zawodu kosmetologa KOS_KDR_K01 ocena grupy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 6

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

wykłady e-learning 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Wprowadzenie do historii trychologii. Najczęstsze
infekcyjne choroby skóry głowy i włosów. W1, W2 wykłady e-learning

2. Pozostałe choroby skóry głowy i włosów istotne z
punktu widzenia trychologa/kosmetologa W3, W4, W5 wykłady e-learning

3. Budowa i funkcje włosów, wad i deformacji łodygi
włosa. W3, U1 seminarium

4. Diagnoza i leczenie zaburzeń w obrębie skóry głowy i
włosów. W2, U1, U2, U3, U4, U5 seminarium

5. Działania profilaktyczno-pielęgnujących w zabiegach
trychologicznych. W5, U4, U5, K1, K2, K3 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

E-learning, Pokaz, Seminarium, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium ocena grupy, praca pisemna
Obecność na zajęciach oraz przygotowanie i zaliczenie
prezentacji przygotowanej przez studenta na temat zadany
przez prowadzącego.

wykłady e-learning ocena grupy, praca pisemna Przygotowanie i zaliczenie prezentacji przygotowanej przez
studenta na temat zadany przez prowadzącego.

Dodatkowy opis

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność czytania ze zrozumieniem medycznych artykułów naukowych z w języku polskim i angielskim.
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Onkologia skóry
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 17, seminarium: 6, ćwiczenia: 2

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z podstawami kancerogenezy, zasadami skojarzonego leczenia onkologicznego i jego
powikłaniami

C2 zapoznanie studentów z różnymi zmianami powłok ciała mogącymi usposabiać do rozwoju nowotworu, być
nowotworem „ In situ” lub w pełni rozwiniętym nowotworem złośliwym

C3 wyrobienie u studentów nawyku poprawnego nazewnictwa i opisu zmian skórnych

C4 zapoznanie studentów z aktualnymi możliwościami diagnostycznymi w onkologii skóry i koniecznością
współpracy z innymi specjalistami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 molekularne podstawy kancerogenezy KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04 egzamin pisemny

W2
charakter powikłania leczenia onkologicznego
i patomechanizm ich powstania zwłaszcza w obrębie
skóry

KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04 egzamin pisemny

W3 rozrosty nowotworowe w obrębie skóry KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić wywiad dermatologiczno-kosmetyczny
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U15,
KOS_KDR_U16

egzamin pisemny

U2 weryfikować zmiany skórne fizykalnie i przy użyciu
dermatoskopu

KOS_KDR_U16,
KOS_KDR_U19 egzamin pisemny

U3 rozpoznać i wyeliminować zmiany nie kwalifikujące się
do działań kosmetycznych KOS_KDR_U16 egzamin pisemny

U4 komunikować się interpersonalnie w relacjach
kosmetolog-klient oraz kosmetolog-lekarz KOS_KDR_U04 obserwacja pracy

studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ma świadomość społecznych uwarunkowań
i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby
propagowania zachowań prozdrowotnych

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K07 egzamin pisemny

K2
systematycznego aktualizowania wiedzy w zakresie
nowych metod terapeutycznych w onkologii i onkologii
skóry

KOS_KDR_K04 obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 17

seminarium 6

ćwiczenia 2

przygotowanie do ćwiczeń 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do onkologii: pojęcie nowotworu
łagodnego i złośliwego, molekularne podstawy
onkogenezy, wpływ czynników środowiskowych na
rozwój nowotworu, podstawy epidemiologii i
klasyfikacji nowotworów.

W1, W2, U2, K1 wykład

2. Zasady skojarzonego leczenia onkologicznego i jego
toksyczności wczesne i późne. W2 wykład

3. Podstawy onkologii skóry: nowotwory pierwotne,
przerzutowe i układowe z manifestacją skórną. W1, W2, U2, U3 wykład

4.
Ocena dermatologiczno-kosmetologiczna zmian
skórnych (wywiad, badanie fizykalne w dermatologii,
tworzenie baz danych).

U1, U2, U3 wykład

5. Pojęcie znamion w dermatologii, nowa klasyfikacja
zaburzeń naczyniowych. U2, U3 wykład

6. Raki „In situ” i złośliwe nowotwory nabłonkowe skóry
oraz nowotwory wywodzące się z przydatków skóry. W3, U2, U3 wykład

7. Zmiany melanocytowe i czerniak skóry. W3, U2, U3 wykład

8. Medyczne ograniczenia ingerencji kosmetycznej. U3, U4 wykład

9. Zasady badania regionalnych węzłów chłonnych. U3, U4 ćwiczenia

10. Diagnostyka różnicowa zmian skórnych w zależności
od topografii (praca z użyciem plansz). U2, U3 ćwiczenia

11.
Genetycznie uwarunkowane schorzenia
predysponujące do rozwoju nowotworów (pojęcia
genodermatoz i fakomatoz).

W1, K1 seminarium

12.
Przydatność dermatoskopii w ocenie zmian skórnych
(liczenie TDS przedstawionych komputerowo obrazów
dermatoskopowych zmian skórnych).

U2 seminarium

13. Zespoły paraneoplastyczne ze szczególnym
uwzględnieniem zmian skórnych U2, U3 seminarium

14. Prezentacje tematów wybranych przez studentów i
powiązanych tematycznie z zajęciami. K2 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Praca w grupie, Seminarium, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin

seminarium obserwacja pracy studenta Obecność studenta na zajęciach, ocena przygotowanej przez
studenta prezentacji
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia obserwacja pracy studenta Obecność studenta na zajęciach, dyskusja ze studentami
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Receptura preparatów kosmetycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 25

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z metodami prawidłowego sporządzania preparatów kosmetycznych, metodami badań
oceny jakości wykonanych postaci oraz z prowadzeniem dokumentacji sporządzania preparatów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady nazewnictwa surowców kosmetycznych, zna
ich właściwości oraz wymagania dotyczące jakości. KOS_KDR_W08 egzamin pisemny

W2
zasady opracowania składu jakościowego i ilościowego
preparatów kosmetycznych, doboru operacji
jednostkowych oraz użycia właściwej aparatury.

KOS_KDR_W09 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić właściwości fizyko-chemiczne oraz użytkowe
surowców kosmetycznych. KOS_KDR_U07

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U2
rozwiązać proste problemy związane z recepturą
preparatów kosmetycznych oraz dobrać właściwe
urządzenie do  ich sporządzenia.

KOS_KDR_U09

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U3
opisać zjawiska fizyczne zachodzące w procesie
sporządzania i przechowywania preparatów
kosmetycznych.

KOS_KDR_U11
egzamin pisemny,
sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U4
samodzielnie opracować skład prostego preparatu
kosmetycznego odpowiednio dla zdefiniowanych
dolegliwości skórnych.

KOS_KDR_U13

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do rozwijania umiejętności praktycznych
i systematycznego poszerzania wiedzy. KOS_KDR_K04 obserwacja pracy

studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

ćwiczenia 25

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 65

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
35

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Aspekty technologiczne wytwarzania preparatów
kosmetycznych - pod kątem doboru składników,
opracowania składu formulacji, doboru metody i
parametrów procesowych, doboru opakowania i
warunków przechowywania oraz oceny jakości
gotowych preparatów.

W1 wykład

2.
Przegląd substancji czynnie działających oraz
substancji pomocniczych. Ocena wpływu właściwości
fizykochemicznych składników na wchłanianie przez
skórę.

W1 wykład

3.
Charakterystyka płynnych i półstałych postaci do
pielęgnacji twarzy i ciała, tj.: roztworów, zawiesin,
emulsji.

W1, W2 wykład

4.
Charakterystyka płynnych , półstałych i stałych postaci
kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów,
skóry głowy, do kąpieli i pod prysznic.

W1, W2 wykład

5.
Technologia sporządzania preparatów do pielęgnacji
jamy ustnej, zębów i preparatów ochronnych do warg
oraz preparatów dezodorujących i przeciwpotnych.

W1, W2 wykład

6.
Sporządzanie płynnych postaci przeznaczonych do
pielęgnacji skóry twarzy: toniki, lotiony i mleczka.
Kontrola jakości gotowych postaci preparatów
kosmetycznych.

W1, W2, U1 ćwiczenia

7.
Wytwarzanie balsamów i kremów przeznaczonych do
pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Ocena jakości
preparatów.

W1, W2, U1, U2, U3 ćwiczenia

8.
Sporządzanie żeli i maseczek do pielęgnacji twarzy.
Kontrola właściwości fizyko – chemicznych gotowych
preparatów.

W1, W2, U1, U2 ćwiczenia

9.
Wytwarzanie preparatów przeznaczonych do
pielęgnacji włosów i skóry głowy: szampony, odżywki,
lakiery oraz preparatów do kąpieli i pod prysznic.
Ocena jakości sporządzonych preparatów.

W1, W2, U1, U2 ćwiczenia

10.

Sporządzanie preparatów do pielęgnacji jamy ustnej,
zębów i preparatów ochronnych do warg w postaci
past, proszków, płynów do płukania, pomadek i
błyszczyków. Ocena organoleptyczna pod kątem
wyglądu, barwy, zapachu i odczynu preparatu.

W1, W2, U1, U2, U3, U4 ćwiczenia

11.
Sporządzanie preparatów hamujących wydzielanie
potu – dezodoranty, antyperspiranty, pudry. Kontrola
jakości sporządzonych preparatów.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Ćwiczenia laboratoryjne, Ćwiczenia w pracowni umiejętności, Demonstracja, Pokaz, Rozwiązywanie zadań, Wykład z
prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne, Praktyczne wykonanie preparatu kosmetycznego, jego kontrola i
dokumentowanie wykonanych czynności.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
pozytywny wynik z egzaminu pisemnego w formie
pytań otwartych - wymagane co najmniej 60%
prawidłowych odpowiedzi.

ćwiczenia
egzamin pisemny, obserwacja pracy
studenta, sprawozdanie z wykonania
zadania, zaliczenie pisemne

pozytywny wynik cząstkowych zaliczeń
poszczególnych tematów ćwiczeń w formie
pisemnej oraz poprawne wykonanie zleconych
postaci preparatów kosmetycznych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie modułów: Przemysłowa Technologia kosmetyków; Podstawy fizykochemii kosmetyków; Chemia surowców
kosmetycznych; Naturalne surowce kosmetyczne; Fizjologia i patofizjologia skóry; Sensoryka i środki zapachowe;
Toksykologia kosmetyków.
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Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą dyplomową
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
ćwiczenia: 100

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego studenta z wykorzystaniem
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w wymaganym zakresie dla ćwiczeń specjalistycznych
z metodologią badań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak
prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla
środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP
w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka

KOS_KDR_W13 zaliczenie

W2 uwarunkowania prawne i etyczne związane
z działalnością naukową i dydaktyczną

KOS_KDR_W11,
KOS_KDR_W12 zaliczenie

W3 podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz
zarządzania zasobami własności intelektualnej KOS_KDR_W12 zaliczenie

W4
regulacje prawne związane z wybraną specjalnością
umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej
wiedzy w pracy zawodowej

KOS_KDR_W11 zaliczenie

W5
metody i pojęcia z zakresu nauk o kosmetologii
i pokrewnych właściwe dla danej specjalizacji
(szczególnie ważne w kontekście specjalizacji
interdyscyplinarnych)

KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07

zaliczenie

W6 wiedzę w zakresie głównych działów kosmetologii oraz
orientuje się w aktualnych kierunkach jej rozwoju

KOS_KDR_W09,
KOS_KDR_W10 zaliczenie

W7 pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji
pozwalającej na samodzielną pracę badawczą

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W08,
KOS_KDR_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz pracować w zespołach
interdyscyplinarnych

KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U15

zaliczenie

U2
samodzielnie planować i wykonywać badania
eksperymentalne w ramach swojej specjalności oraz
krytycznej oceny wyników tych badań

KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U19,
KOS_KDR_U24

zaliczenie

U3

przedstawić wyniki badań własnych w postaci
samodzielnie przygotowanej pracy zawierającej opis
i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię,
wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań

KOS_KDR_U20,
KOS_KDR_U23,
KOS_KDR_U25

zaliczenie

U4 przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych
w ramach swojej i pokrewnych specjalności

KOS_KDR_U07,
KOS_KDR_U23,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

zaliczenie

U5
posługiwać się specjalistyczną bieżącą literaturą
fachową, także w języku angielskim (poziom B2+),
w zakresie kosmetologii i nauk pokrewnych

KOS_KDR_U22,
KOS_KDR_U26 zaliczenie

U6
w zaawansowany sposób korzystać z literatury
fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji
w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić
rzetelność pozyskanych informacji

KOS_KDR_U26 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia kierunku dalszego uczenia się i realizacji
procesu samokształcenia KOS_KDR_K04 zaliczenie

K2
wyjaśnienia społecznych i etycznych aspektów
praktycznego stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym
odpowiedzialność

KOS_KDR_K02 zaliczenie
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K3 przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania
prawa, w tym praw autorskich

KOS_KDR_K02,
KOS_KDR_K06 zaliczenie

K4
pracy w zespole, pełnienia w nim różnych funkcji (w
tym kierowniczych) i jest świadomy odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą
zespołową

KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K05 zaliczenie

K5
pracować samodzielnie mając świadomość
odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań,
eksperymentów i obserwacji

KOS_KDR_K01 zaliczenie

K6
formułowania opinii dotyczących kwestii zawodowych
oraz argumentowania na ich rzecz zarówno
w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów

KOS_KDR_K02,
KOS_KDR_K07 zaliczenie

K7 wykonywania zawodu kosmetologa KOS_KDR_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 100

analiza materiału badawczego 40

przygotowanie pracy dyplomowej 90

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przeprowadzenie badań literaturowych 40

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
360

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
100

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
140

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Ćwiczenia specjalistyczne właściwe dla danej
dziedziny

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1, K2, K3, K4,
K5, K6, K7

ćwiczenia
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Dyskusja, Pracownia komputerowa, Udział w badaniach,
Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

Obecność na zajęciach, wykonanie i zaliczenie badań
doświadczalnych/ankietowych/opracowań teoretycznych (zależnie od
realizowanego tematu pracy magisterskie), zebranie piśmiennictwa
naukowego, przygotowanie planu badań, aktywny udział w prowadzonych
pracach, wykonywanie powierzonych zadań laboratoryjnych, czynny
udział w dyskusjach związanych z realizowanym tematem pracy
dyplomowej), opracowanie uzyskanych wyników, przygotowanie
prezentacji z uzyskanych wyników, napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalicznie pierwszego roku studiów



Sylabusy 83 / 107

Prawo i ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 20, seminarium: 5

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawnymi oraz ekonomicznymi
warunkującymi obrót kosmetykami oraz wykonywanie zawodu kosmetologa z uwzględnieniem kontekstu
wykonywania zawodu kosmetologa w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe wiadomości z zakresu prawa
podatkowego; zna podstawową wiedzę na temat reguł
funkcjonowania spółek osobowych, w tym spółki
cywilnej, jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej.

KOS_KDR_W11 test

W2
prawo w zakresie ochrony własności przemysłowej
oraz zasady prawa autorskiego oraz własności
intelektualnej.

KOS_KDR_W11,
KOS_KDR_W12 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
podać podstawowe definicje związane z wytwarzaniem
i obrotem kosmetykami i suplementami diety oraz
wskazać źródłowe akty prawne.

KOS_KDR_U20 test

U2

analizować akty prawne, ustalić ich hierarchię oraz
wskazać istniejące między nimi zależności; umie
właściwie zinterpretować zmiany zachodzące
w polskim prawie podatkowym, patentowym oraz
dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

KOS_KDR_U20 test

U3
wykorzystać podstawową wiedzę w organizowaniu
funkcjonowania spółek osobowych, w tym cywilnej,
jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej.

KOS_KDR_U20 test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samokształcenia i ciągłego rozwoju w zakresie wiedzy
i kompetencji, jako koniecznego warunku właściwego
wykonywania czynności zawodowych i prowadzenia
działalności gospodarczej.

KOS_KDR_K04 test

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 20

seminarium 5

przygotowanie do zajęć 95

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.
Zagadnienia wprowadzające:
1. system źródeł prawa;
2. zasady wykładni przepisów prawa;
3. rodzaje odpowiedzialności prawnej.

W1, U2, K1 wykład, seminarium

2.

Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności
gospodarczej i zatrudniania pracowników:
1. pojęcie działalności gospodarczej;
2. formy prowadzenia działalności gospodarczej;
3. podstawy prawne i zasady zatrudniania pracownika;
4. zasady zawierania i znaczenie umów cywilno-
prawnych.

W1, U2, U3, K1 wykład, seminarium

3.

Prawne podstawy obrotu kosmetykami:
1. prawna kwalifikacja kosmetyku jako substancji
chemicznej;
2. ograniczenie wytwarzania i obrotu kosmetykiem;
3. opakowanie kosmetyku;
4. obrót kosmetykami w działalności aptek
ogólnodostępnych;
5. funkcja krajowego systemu informowania o
kosmetykach;
6. nadzór nad przestrzeganiem zasad obrotu
kosmetykami;
7. zasady prowadzenia reklamy kosmetyków i
suplementów diety.

U1, K1 wykład, seminarium

4. Elementy rachunkowości i prawa podatkowego. W1, U2, K1 wykład, seminarium

5. Wybrane zagadnienia ochrony danych osobowych. U2, U3, K1 wykład, seminarium

6. Wybrane zagadnienia ochrony własności
intelektualnej. W2, U2, K1 wykład, seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Dyskusja, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład test
Zaliczenie modułu następuje w formie testu. Celem zaliczenia testu
konieczne jest uzyskanie ponad 50% punktów z całościowej liczby
punktów możliwych do uzyskania. Każde pytanie, na które udzielono
prawidłowej odpowiedzi oceniane jest na 1 pkt.

seminarium test
Zaliczenie modułu następuje w formie testu. Celem zaliczenia testu
konieczne jest uzyskanie ponad 50% punktów z całościowej liczby
punktów możliwych do uzyskania. Każde pytanie, na które udzielono
prawidłowej odpowiedzi oceniane jest na 1 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Prawne aspekty działalności gospodarczej – warsztaty analizy i stosowania
prawa

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 25

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowym zakresem regulacji prawnych warunkujących
prowadzenie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru analizy
i stosowania prawa materialnego i procesowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe wiadomości z zakresu prawa
podatkowego; zna podstawową wiedzę na temat reguł
funkcjonowania spółek osobowych, w tym spółki
cywilnej, jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej.

KOS_KDR_W11 kolokwia praktyczne, test

W2 prawo w zakresie ochrony własności intelektualnej. KOS_KDR_W12 kolokwia praktyczne, test

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować akty prawne, ustalić ich hierarchię oraz
wskazać istniejące między nimi zależności; umie
właściwie zinterpretować zmiany zachodzące
w polskim prawie podatkowym, patentowym oraz
dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

KOS_KDR_U20 kolokwia praktyczne, test

U2
wykorzystać podstawową wiedzę w organizowaniu
funkcjonowania spółek, oraz prowadzenia
jednoosobowej działalności gospodarczej.

KOS_KDR_U20 kolokwia praktyczne, test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować
i organizować proces uczenia się innych osób. KOS_KDR_K04 kolokwia praktyczne, test

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 25

przygotowanie do zajęć 95

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Zagadnienia wprowadzające:
1. system źródeł prawa;
2. zasady wykładni prawa;
3. ogólne zagadnienia dotyczące czynności prawnych.

W1, U1, K1 seminarium

2.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej:
1. prawne podstawy podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej;
2. zasady rejestracji działalności gospodarczej;
3. charakterystyka form działalności gospodarczej;
4. przedsiębiorca a przedsiębiorstwo;
5. prawne uwarunkowania organizacji
przedsiębiorstwa;
6. obrót przedsiębiorstwem.

W1, U1, U2, K1 seminarium
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3.

Działalność gospodarcza w płaszczyźnie prawa
prywatnego:
1. zasady zawierania umów cywilnoprawnych;
2. relacja kontraktowa na gruncie działalności
gospodarczej;
3. własność intelektualna i ochrona dóbr
niematerialnych przedsiębiorcy;
4. zasady ochrony i dochodzenia roszczeń;
5. status przedsiębiorcy w płaszczyźnie postępowania
sądowego.

W1, W2, U1, U2, K1 seminarium

4.

Działalność gospodarcza w płaszczyźnie prawa
publicznego:
1. zasada wolności działalności gospodarczej;
2. reglamentacja działalności gospodarczej;
3. zasady postępowania organów władzy publicznej
wobec przedsiębiorcy;
4. status przedsiębiorcy w płaszczyźnie postępowania
administracyjnego;
5. mechanizm i zasady kontroli
sądowoadministracyjnej.

W1, U1, K1 seminarium

5.

Działalność gospodarcza w płaszczyźnie prawa
podatkowego:
1. podstawy prowadzenia rachunkowości
przedsiębiorstwa;
2. mechanizm i zasady rozliczania podatku
dochodowego;
3. mechanizm i zasady rozliczania podatku od
towarów i usług;
4. status przedsiębiorcy w płaszczyźnie postępowania
podatkowego.

W1, U1, K1 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Seminarium, Warsztat, Wykład z
prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium kolokwia praktyczne,
test

Ze względu na warsztatowy (praktyczny) charakter zajęć, zaliczenie
przedmiotu wymaga: 1) oddania przez studenta zadanych przez
prowadzącego pism obejmujących określone kategorie czynności
prawnych oraz 2) zaliczenia testu jednokrotnego wyboru. Celem
zaliczenia testu konieczne jest uzyskanie ponad 50% punktów z
całościowej liczby punktów możliwych do uzyskania. Każde pytanie,
na które udzielono prawidłowej odpowiedzi oceniane jest na 1 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia sztuki - historia piękna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 9, wykłady e-learning: 6

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przybliżenie studentom głównych zjawisk w dziejach sztuki europejskiej, z uwzględnieniem fotografii oraz
problematyki estetyki z jej podstawową kategorią - pięknem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przemiany kategorii piękna i pojęcia sztuki KOS_KDR_W07 zaliczenie pisemne

W2 podstawową chronologię dziejów sztuki europejskiej KOS_KDR_W07 zaliczenie pisemne

W3 wybrane dzieła sztuki europejskiej KOS_KDR_W07 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 dostrzec związki sztuki z innymi dziedzinami
humanistyki

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U26 zaliczenie pisemne

U2 zrozumieć współczesne znaczenie pojęcia piękna
i jego związki z przeszłością

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U26 zaliczenie pisemne

U3
na podstawowym poziomie dostrzec i analizować
współczesną ikonosferę w kontekście historii sztuki
i estetyk

KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U26 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poznawania sztuki, jako źródła estetycznej inspiracji KOS_KDR_K04 zaliczenie pisemne

K2 samokształcenia KOS_KDR_K04 zaliczenie pisemne

K3 określenia i przedstawienia swoich sądów
estetycznych KOS_KDR_K04 zaliczenie pisemne

K4 do otwartej postawy wobec różnych sądów
estetycznych KOS_KDR_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 9

przygotowanie do kolokwium 13

uczestnictwo w egzaminie 2

wykłady e-learning 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Przemiany pojęcia dzieła sztuki W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3, K4

wykład, wykłady e-
learning

2. Podstawowe problemy i przemiany sztuki europejskiej W2, W3, U1, U2, U3, K2,
K3

wykład, wykłady e-
learning

3. Przemiany pojęcia piękna od starożytności po czasy
najnowsze

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

wykład, wykłady e-
learning

4. Podstawowe zagadnienia z dziejów fotografii W2, W3, U1, U2, U3, K3,
K4

wykład, wykłady e-
learning
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, E-learning, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne obowiązkowa obecność na zajęciach

wykłady e-learning zaliczenie pisemne obowiązkowa obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii na poziomie szkoły średniej.
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Historia kosmetyków i przemysłu kosmetycznego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 9, wykłady e-learning: 6

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem jest przekazanie studentom wiedzy o lekach skórnych, środkach upiększających i substancjach
zapachowych stosowanych w poszczególnych okresach historycznych, od czasów starożytnych(Egipt, Grecja,
Rzym) do pierwszej połowy XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna starożytne, średniowieczne i nowożytne
pisane i ikonograficzne źródła wiedzy o lekach
skórnych, środkach upiększających i substancjach
zapachowych

KOS_KDR_W10 test

W2
Student wie, jakie były w poszczególnych okresach
historycznych leki skórne, środki upiększające
i substancje zapachowe, a także, w jaki sposób były
one pozyskiwane i preparowa.

KOS_KDR_W09 test

W3
Student zna kontekst obyczajowy i kulturowy
stosowania kosmetyków w różnych okresach
historycznych (np. kanony urody we włoskim
renesansie)

KOS_KDR_W07,
KOS_KDR_W09 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi opracować (np. w celach
marketingowych) historię dowolnego rodzaju
kosmetyku.

KOS_KDR_U13 test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Dzięki swojej wiedzy historycznej ma możliwość
inspirowania otoczenia (np. w firmie kosmetycznej)
zarówno w kwestiach merytorycznych, jak
i marketingowych. Swoje kompetencje
kosmetologiczne widzi w szerszym, humanistycznym
kontekście.

KOS_KDR_K04 test

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 9

przygotowanie do sprawdzianu 10

wykłady e-learning 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Starożytne substancje kosmetyczne i źródła wiedzy o
nich. W1 wykład

2. Średniowieczne i renesansowe przepisy na środki
kosmetyczno-lecznicze. W2, W3 wykłady e-learning

3. Produkty kosmetyczne w XIX-wiecznych aptekach. W2, W3 wykład
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4. Przepisy na środki kosmetyczne i ich reklama w XIX-
wiecznej prasie farmaceutycznej. K1 wykład

5. Przepisy na środki kosmetyczne w XIX-wiecznych
manuałach aptecznych. W1, W2 wykłady e-learning

6.
Laboratoria chemiczno-kosmetyczne i rozwój
przemysłu kosmetycznego (głównie w Polsce).
Przykład kremu Nivea.

W2, U1 wykład

7. Etymologia wybranych terminów w kosmetologii i
dziedzinach pokrewnych. K1 wykłady e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza tekstów, E-learning, Konwersatorium językowe, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład test Zaliczenie testu na ocenę pozytywną oraz zwiedzenie z przewodnikiem
ekspozycji Muzeum Farmacji UJ CM

wykłady e-learning test Zaliczenie testu na ocenę pozytywną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej, biologii i chemii na poziomie licealnym.
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Uzależnienia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze szkodliwym działaniem narkotyków.

C2 Wykreowanie postaw negatywnych wobec uzależnień chemicznych i niechemicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia takie jak: używka, substancja
uzależniająca, nadużywanie, uzależnienie KOS_KDR_W05 zaliczenie ustne

W2 szkodliwe działanie substancji uzależniających KOS_KDR_W05 zaliczenie ustne
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W3 podstawy rozwoju uzależnienia, metody analizy
narkotyków KOS_KDR_W05 zaliczenie ustne

W4 podstawowe modele polityki narkotykowej KOS_KDR_W07 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować sygnały świadczące o przyjmowaniu
narkotyków KOS_KDR_U02 zaliczenie ustne

U2 ocenić wpływ środków uzależniających na rozwój
płodu

KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U26 zaliczenie ustne

U3 przewidzieć niekorzystne skutki dla zdrowia
i konsekwencje społeczne uzależnienia

KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U26 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 propagowania postawy negatywnej wobec narkotyków KOS_KDR_K06,
KOS_KDR_K07 zaliczenie ustne

K2 samokształcenia KOS_KDR_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 10

przygotowanie do zajęć 8

konsultacje z prowadzącym zajęcia 3

przeprowadzenie badań literaturowych 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Społeczne aspekty przyjmowania narkotyków. Obecne
kierunki rozwoju narkomanii i uzależnień
behawioralnych (uzależnienie od hazardu, gier
komputerowych, internetu).

W1, W2, U1, U3, K1 wykład

2. Postawy rozwoju uzależnienia: układ pobudzenia,
układ nagrody. Rola układu endokanabininoidowego. W3 wykład

3.
Ogólne zasady analizy narkotyków w materiale
biologicznym, szybkie metody wykrywania,
profilowanie narkotyków.

W3 wykład
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4. Wpływ narkotyków na przebieg ciąży. Uzależnienie od
tytoniu i nikotyny. W2, U2, K2 wykład

5.
Przeciwdziałanie szkodliwym działaniom substancji
uzależniających: podstawowe modele polityki
narkotykowej w Polsce i na świecie, strategie redukcji
szkód.

W4 wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Film dydaktyczny, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne
Obecność i aktywność na zajęciach W przypadku nieobecności na
zajęciach konieczność pisemnego opracowania zadanego tematu
Zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs toksykologii



Sylabusy 98 / 107

Wpływ diety na stan skóry
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 8, seminarium: 2

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie wpływu wybranych składników diety na stan skóry.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 etiopatogenezę wybranych schorzeń skóry KOS_KDR_W01 test wielokrotnego
wyboru

W2 wybrane składniki spożywcze wchodzące w skład diety
o udowodnionym korzystnym działaniu na stan skóry KOS_KDR_W01 test wielokrotnego

wyboru
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W3 diety o pozytywnym działaniu na skórę KOS_KDR_W01 test wielokrotnego
wyboru

Umiejętności – Student potrafi:

U1 planować zalecenia żywieniowe w wybranych stanach
fizjologicznych i patologicznych skóry KOS_KDR_U01

obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

U2
przedstawić w formie ustnej i pisemnej wybrane
problemy związane z zaburzeniami funkcjonowania
skóry

KOS_KDR_U01
obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 propagowania zachowań prozdrowotnych KOS_KDR_K01
obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

K2 uczenia się przez całe życie i inspirowania innych osób KOS_KDR_K01
obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

K3 samokształcenia KOS_KDR_K01
obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 8

seminarium 2

przygotowanie do sprawdzianu 8

przeprowadzenie badań literaturowych 7

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Wprowadzenie do zasad komponowania diet,
omówienie rodzajów norm żywieniowych. W1 wykład

2. Diety o potwierdzonym wpływie na stan skóry. U1 wykład

3. Wpływ poszczególnych składników diety na stan
skóry. W1, W2, W3 wykład



Sylabusy 100 / 107

4. Diety stosowane we wspomaganiu leczenia skóry. U1, U2 wykład

5.
Studium przypadku - omawianie zaleceń żywieniowych
w wybranych stanach fizjologicznych i patologicznych
skóry.

K1, K2, K3 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład, Prelekcja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład obserwacja pracy studenta,
test wielokrotnego wyboru

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego wymaga spełnienia
następujących warunków: obecność na wykładach i
seminariach oraz opracowanie studium przypadku. Uzyskanie
pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia odbywającego się
w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmującego całość
zagadnień prezentowanych na wykładach, seminariach -
minimum 60% punktów.

seminarium
obserwacja pracy studenta,
prezentacja przypadku
klinicznego, test wielokrotnego
wyboru

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego wymaga spełnienia
następujących warunków: obecność na wykładach i
seminariach oraz opracowanie studium przypadku. Uzyskanie
pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia odbywającego się
w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmującego całość
zagadnień prezentowanych na wykładach, seminariach -
minimum 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student: - zna podstawowe elementy fizjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem skóry - ukończył I roku
uzupełniających studiów magisterskich z kosmetologii
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Tatuaż ozdobny z punktu widzenia kosmetologa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 7, seminarium: 3

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu jest poszerzenie wiadomości przyszłych magistrów kosmetologii w zakresie coraz bardziej
popularnego w społeczeństwie wykonywania tatuażu ozdobnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

stosowane obecnie techniki wykonywania tatuażu
ozdobnego, w tym używane narzędzia i barwniki,
zagadnienia związane z pielęgnacją
i bezpieczeństwem w trakcie i po wykonaniu tatuażu
ozdobnego oraz piercingu

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07,
KOS_KDR_W08

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W2
czynniki ryzyka związane z wykonywaniem tatuażu
ozdobnego, w tym przeciwwskazania do jego
wykonania, możliwości potencjalnych powikłań oraz
sposoby ich leczenia

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W3 zagadnienia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego
prowadzenia salonu tatuażu ozdobnego

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W11

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W4 metody usuwania tatuażu

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W5 zarys historii tatuażu ozdobnego, jego uwarunkowań
kulturowych i społecznych KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

Umiejętności – Student potrafi:

U1
służyć poradą w zakresie pielęgnacji i postępowania
w trakcie, jak również po wykonaniu tatuażu
ozdobnego oraz piercingu.

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U16,
KOS_KDR_U17,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U2
służyć fachową wiedzą w kontekście ryzyka wykonania
tatuażu ozdobnego oraz możliwości postępowania
z potencjalnymi powikłaniami

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U16,
KOS_KDR_U17,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U3

udzielać konsultacji nowo powstającym lub już
istniejącym salonom tatuażu ozdobnego w kontekście
bezpieczeństwa wykonywanych czynności oraz
przepisów związanych z prawidłowym prowadzeniem
salonu oraz rozwiązywać praktyczne problemy
związane z funkcjonowaniem salonu tatuażu

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U20

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna
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U4
doradzać w zakresie stosowanych technik
wykonywania tatuażu ozdobnego, a także sposobów
jego usuwania

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U16

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
szerzenia fachowej wiedzy wśród klientów
i pracowników salonu tatuażu w zakresie
bezpieczeństwa oraz uwarunkowań kulturowych
i społecznych tatuażu ozdobnego oraz piercingu

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K02,
KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K05,
KOS_KDR_K06,
KOS_KDR_K07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 7

seminarium 3

konsultacje z prowadzącym zajęcia 2

analiza przypadków 2

przygotowanie do zajęć 11

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Przedstawienie historii tatuażu ozdobnego W5, K1 wykład

2.
Omówienie zagadnień związanych z percepcją tatuaży
ozdobnych w świetle teorii sygnalizacji biologicznej,
oraz ich znaczenie w mechanizmie doboru płciowego u
człowieka

W5, K1 wykład

3.
Prezentacja tatuaży w kontekście estetycznym i
artystycznym oraz przedstawienie technik i narzędzi
do ich wykonywania. Wskazanie podobieństw i różnic
między tatuażem a makijażem permanentnym

W1, U4, K1 wykład
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4.
Omówienie przeciwwskazań, czynników ryzyka i
metod leczenia powikłań po wykonaniu tatuażu
ozdobnego. Przedstawienie zaleceń oraz metod
pielęgnacji skóry w trakcie i po wykonaniu tatuażu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1 wykład

5. Prezentacja zagadnień związanych z doborem
odpowiednich metod usuwania tatuażu ozdobnego W4, K1 wykład

6.

Omówienie zagadnień i dyskusja na temat rozwiązań
prawnych w kontekście założenia i prawidłowego
prowadzenia salonu tatuażu ozdobnego i piercingu.
Różnice i podobieństw pomiędzy salonem
kosmetycznym i salonem tatuażu ozdobnego.
Przedstawienie praktycznych problemów związanych z
funkcjonowaniem salonu.

W1, U3, K1 seminarium

7.
Omówienie bezpieczeństwa i składu stosowanych
barwników. Analiza literaturowych wyników badań
toksyczności

W1, W2, U2, U3, U4, K1 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Demonstracja, Dyskusja, Film dydaktyczny, Metoda problemowa,
Metoda przypadków, Praca w grupie, Seminarium, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Spotkanie i dyskusja z
tatuatorem lub osobą prowadzącą salon tatuażu

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład obserwacja pracy studenta Obecność na zajęciach

seminarium obserwacja pracy studenta, odpowiedź ustna Obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Dermatologia dla kosmetologów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Farmaceutyczny

Kierunek studiów
Kosmetologia

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykłady e-learning: 6, seminarium e-learning: 4

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem modułu kształcenia jest przekazanie przyszłym magistrom kosmetologii wiedzy niezbędnej do właściwego
postępowania z osobami cierpiącymi na choroby skóry.

C2 Szczegółowe cele modułu to nauczenie studentów: - identyfikacji osób z chorobami skóry wymagających opieki
lekarza dermatologa,

C3 - prawidłowej oceny ryzyka i korzyści różnych zabiegów kosmetycznych w chorobach skóry, w tym jakie zabiegi
kosmetyczne są niewskazane, jakie dopuszczalne, a jakie mogą wspierać leczenie dermatologiczne,

C4 - partnerskiej i efektywnej współpracy z lekarzem dermatologiem w ramach opieki nad klientami z chorobami
skóry,

C5 - krytycznej oceny własnej wiedzy i samokształcenia.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - podstawową terminologię dermatologiczną, KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02

praca pisemna,
zaliczenie

W2 - mechanizmy i objawy najważniejszych chorób skóry. KOS_KDR_W03 praca pisemna,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
- przewidywać możliwe konsekwencje stosowania
substancji uczulających oraz powikłań związanych
z zabiegami stosowanymi w dermatologii estetycznej

KOS_KDR_U01 praca pisemna

U2 - umiejętnie dokonać oceny dermatologiczno-
kosmetycznej zmian skóry, KOS_KDR_U02 praca pisemna

U3 - rozpoznać i wyeliminować zmiany nie kwalifikujące
się do działań kosmetycznych,

KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U16 praca pisemna

U4
- wykazać umiejętność komunikowania
interpersonalnego w relacjach kosmetolog-klient oraz
kosmetolog-lekarz, przedstawiciel handlowy firmy
kosmetycznej,

KOS_KDR_U04 praca pisemna

U5 - umiejętnie korzystać z naukowego piśmiennictwa
krajowego i zagranicznego. KOS_KDR_U26 praca pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - propagowania zachowań prozdrowotnych, KOS_KDR_K07 ocena grupy

K2 - samokształcenia, KOS_KDR_K04 ocena grupy

K3 - wykonywania zawodu kosmetologa. KOS_KDR_K01 ocena grupy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

wykłady e-learning 6

seminarium e-learning 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Najczęstsze infekcyjne i
nieinfekcyjne choroby skóry. W1, W2 wykłady e-learning

2. Pozostałe choroby skóry istotne z punktu widzenia
kosmetologa. W2 wykłady e-learning

3.

Dyskusja przypadków dermatologicznych z literatury z
dyskusją możliwych korzystnych i niekorzystnych
efektów poszczególnych zabiegów kosmetologicznych
oraz możliwości współpracy kosmetologa i lekarza
dermatologa (nauka oparta na przypadkach, nauka
rozwiązywania praktycznych problemów)

W2, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2, K3 seminarium e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Praca w grupie, Seminarium, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykłady e-learning ocena grupy, zaliczenie Zaliczenie

seminarium e-learning praca pisemna Przygotowanie i zaliczenie prezentacji przygotowanej przez studenta
na temat zadany przez prowadzącego.

Dodatkowy opis

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność czytania ze zrozumieniem medycznych artykułów naukowych z w języku polskim i angielskim.


