Uchwała nr 34/II/2014
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów kosmetologia określonych
w załączniku nr 76 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku
z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim
Na podstawie rozporządzenia nr 1445 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 października 2011 roku, w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia stanowi się, co następuje:

§1
Zmienia się treść załącznika nr 76 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012
roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

§2
Załącznik nr 76 do uchwały Senatu UJ nr 34/III/2012 z dnia 28 marca 2012 roku z późn. zm.
w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/II/2014
Senatu UJ z 26 lutego 2014 roku

Nazwa wydziału: Wydział Farmaceutyczny
Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
Obszar kształcenia w zakresie: w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Cykl kształcenia: 2014/2015
Opis zakładanych efektów kształcenia

Symbol

Absolwent studiów drugiego stopnia:

WIEDZA

–

-

–
-

Odniesienie do efektów
kształcenia dla obszaru

M2A_W06

-

zna i rozumie prawo w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz
zasady prawa autorskiego oraz własności intelektualnej
posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów
kosmetologii
zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego
projektu

UMIEJĘTNOŚCI

-

-

-

-

-

-

potrafi dokonać interpretacji otrzymanych danych doświadczalnych i
odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie kosmetologii
potrafi samodzielnie przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i
udokumentować wyniki badań oraz współdziałać w planowaniu i
realizacji zadań badawczych
potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie ustnej i
pisemnej w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup
docelowych, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych
wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa
krajowego i zagranicznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-

