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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW KOSMETOLOGIA  

I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich 

ROK AKADEMICKI 2022_2023 

Wydział prowadzący kierunek 
studiów: 

 

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY  

Kierunek studiów: 

 
KOSMETOLOGIA 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Studia II stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do 
których odnoszą się efekty uczenia 
się  

nauki farmaceutyczne, 
nauki o zdrowiu,  
nauki medyczne 

 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 
 

Program studiów obejmuje przedmioty prowadzone przez 
nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy, 
powiązane z prowadzonymi w Uczelni badaniami naukowymi w 
dyscyplinach przypisanych do danego kierunku i zapewnia udział w 
zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej. 
Kształcenie odbywa się na fundamencie najnowszych osiągnięć 
naukowych w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku 
umożliwiając zdobywanie pogłębionej wiedzy i umiejętności 
postępowania opartego na argumentach naukowych. Program 
kształcenia przygotowuje również do fachowego wykonywania 
zawodu kosmetologa w warunkach świadczenia usług 
kosmetycznych lub w jednostkach kontroli jakości środków 
kosmetycznych i przemyśle kosmetycznym. 

 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 
IV 

Liczba punktów ECTS konieczna 
do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi 
studiów: 

120 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 
1665 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka 
absolwenta: 

Absolwent kierunku kosmetologia II stopnia uzyskuje tytuł 
zawodowy magistra. 

Aprecjacja zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o 
sylwetkę i wygląd, innowacyjnymi rozwiązaniami medycyny 
estetycznej i chirurgii plastycznej, szeroki wachlarz nowoczesnych 
technologii kosmetycznych i zaawansowanych zabiegów 
kosmetycznych, specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji pociąga 
za sobą konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych 
wykwalifikowanych specjalistów-kosmetologów. 
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Na gruncie wiedzy z zakresu kosmetologii pierwszego stopnia 
kosmetolog otrzymuje rozszerzoną interdyscyplinarną wiedzę, 
umiejętności i  kwalifikacje w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk 
o zdrowiu oraz nauk medycznych. W ramach programu kształcenia 
realizowane są przedmioty podstawowe o charakterze medycznym 
(alergologia, endokrynologia, onkologia skóry), paramedycznym 
(toksykologia kosmetyku), przedmioty kierunkowe dotyczące 
kosmetologii leczniczej, geriatrycznej i onkologicznej, chirurgii 
plastycznej, estetycznej i pourazowej, asystenta medycyny 
estetycznej, rehabilitacji, sensoryki i środków zapachowych, 
surowców kosmetycznych, przemysłowej produkcji kosmetyków, 
receptury preparatów kosmetycznych, prawa i ekonomii 
uzupełnione o diagnostykę kosmetologiczną, marketing w 
kosmetologii, edukację w kosmetologii/trenera branży beauty, 
trychologię pielęgnacyjną lub estetyczną, kosmetologię pediatryczną 
lub wieku dojrzewania, odnowę biologiczną i SPA, farmakoterapię, 
rozszerzoną wiedzę o ocenie jakości kosmetyku oraz warsztaty 
praktyczne i zagadnienia przydatne do pracy w zawodzie dotyczące 
sztuki wystąpień publicznych czy kwestii socjologicznych w tym 
psychologii piękna. 

Przedmioty nauczania ściśle medyczne dają absolwentowi duże 
możliwości współpracy z lekarzami w zakresie skóry chorobowo 
zmienionej, korekty defektów, pielęgnacji ciała i urody oraz 
podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia. 

Program kształcenia uwzględnia również zagadnienia związane z 
podejmowaniem działań organizacyjnych i  menedżerskich, 
niezbędnych w kontaktach z firmami produkującymi preparaty 
kosmetyczne, w kierowaniu gabinetem kosmetycznym oraz 
nadzorowaniu procesów produkcji kosmetyków. 

Ponadto w kształtowaniu sylwetki kosmetologa zwraca się 
szczególną uwagę na wszczepienie pewnych cech i zachowań 
koniecznych w pracy zawodowej, takich jak  cierpliwość, 
wyrozumiałość, dyskrecja, troska o klienta, umiejętność 
podejmowania decyzji, zachowania tajemnicy zawodowej,  
wzbudzania zaufania, nawiązywania właściwego kontaktu z 
klientem, dodatkowo rzetelność w pracy oraz czysty i zadbany 
wygląd. 
 
Student kierunku Kosmetologia drugiego stopnia zdobywa 
kwalifikacje, wyższego stopnia, w zakresie: 
− umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą ogólną z 

zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu 
kosmetologii 

− profesjonalnego przygotowania do pracy w gabinetach 
kosmetologicznych i jednostkach pokrewnych o pełnym zakresie 
świadczonych usług 

− właściwego zaplanowania zabiegu kosmetologicznego 
− profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetologicznych – 

leczniczych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem 
wskazań i przeciwwskazań 

− współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów 
− ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem 

plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie 
pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo 
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− twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna 
ludzkiego ciała 

− diagnozowania wad, defektów i chorób skóry i skierowania 
klienta do odpowiedniego specjalisty (dermatologa, onkologa, 
alergologa, dietetyka) 

− współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta 
− receptury kosmetyku i jego zastosowania 
− podstawowych technologii wytwarzania kosmetyków 
− stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem 
− właściwości biologicznych i kosmetycznych poszczególnych 

składników kosmetyku oraz ich niepożądanego działania 
− oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych w 

kontekście bezpieczeństwa klienta  
− współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków 
− organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetologicznego 
− współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne 
− kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania 

przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych 
− edukacji zdrowotnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu 

życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody 
− wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie 

z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi 
− nawiązywania łatwego kontaktu, relacji zaufania i budowania 

więzi z potencjalnym klientem, okazywania troski o jego dobro, 
szacunku i tolerancji 

− znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 
umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym 
właściwym dla studiowanego kierunku 

− systematycznego uczenia się, podnoszenia poziomu wiedzy, 
doskonalenia zawodowego 

 

Łączna liczba punktów ECTS,  jaką 
student musi uzyskać w ramach 
zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia: 

62 

Wymiar, zasady i forma odbywania 
praktyk zawodowych oraz liczba 
punktów ECTS,  jaką student musi 
uzyskać w ramach tych praktyk: 
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Warsztaty praktyczne (6 ECTS) stanowią integralną część procesu 
kształcenia i są realizowane w II i III semestrze w ramach uczelni.  
Praktyki zawodowe, śródroczne (4 ECTS) stanowią integralną część 
procesu kształcenia i są realizowane w II i III semestrze poza 
uczelnią. Celem zajęć praktycznych jest przygotowanie przyszłych 
absolwentów do oczekujących ich zadań oraz przyspieszenie 
adaptacji w zawodzie. Zajęcia praktyczne umożliwiają studentom 
wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne 
do wykonywania zawodu kosmetologa w realnych warunkach 
świadczenia usług kosmetycznych.  
Studenci mogą  nie tylko zweryfikować zdobytą wiedzę i 
umiejętności, ale również skonfrontować je z wymogami 
stawianymi przez pracodawców. Praktyka oprócz funkcji 
edukacyjnej, daje możliwość zapoznania studentów z ich przyszłymi 
pracodawcami oraz pracodawców z ich potencjalnymi 
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pracownikami. Praktyka daje możliwość zaprezentowania przez 
studenta jego umiejętności pracy w zespole.  
Opiekun praktyk zalicza odbycie praktyk poprzez umieszczenie 
odpowiedniego wpisu w karcie praktyk studenta.         
Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie przez studenta 
znajomości zasad organizacji i funkcjonowania gabinetu, obsługi 
klienta oraz praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się 
aparaturą kosmetologiczną i wykonywania zabiegów 
kosmetycznych. 

Liczba punktów ECTS,  jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych 
lub nauk społecznych, nie mniejsza 
niż 5 punktów ECTS: 
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Wskazanie związku z misją 
Uniwersytetu, Wydziału oraz 
strategią ich rozwoju: 

 

Kształcenie na kierunku Kosmetologia rozpoczęte w październiku 
2013 roku wpisuje się w misję Wydziału spójną z misją Uczelni oraz 
strategię ich rozwoju,  określone w Załączniku do Uchwały nr 
LVII/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 
marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2013-2022” i obejmuje: 
− przygotowanie profesjonalnej kadry kosmetologów 

posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, jak również 
wykazujących właściwe postawy etyczne i moralne 

− edukację studenta opartą o Polskie Ramy Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego i ciągłe doskonalenie jakości kształcenia w 
aspekcie wiedzy, umiejętności i kompetencji (cykliczne spotkania 
programowe, szkolenia w zakresie przygotowania programów i 
ewaluacji kształcenia) 

− dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb 
otoczenia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem 
konsultacji z udziałem interesariuszy wewnętrznych i 
zewnętrznych (włączanie zajęć specjalistycznych 
konsultowanych ze studentami i firmami kosmetycznymi, zajęcia 
doskonalące umiejętności praktyczne proponowane przez 
studentów) 

− reformowanie programów kształcenia umożliwiających 
absolwentom podjęcie zróżnicowanych zadań zawodowych i 
społecznych (pielęgnacja ciała i urody w  gabinecie 
kosmetycznym, ocena jakości kosmetyku, wytwarzanie 
kosmetyków w przemyśle; przyjmowanie roli doradcy, 
konsultanta, dystrybutora, promotora zdrowego stylu życia) 

− włączenie do programów kształcenia umiejętności i kompetencji 
wykraczających poza typowo kierunkowe (np. zagadnienia 
związane z biotechnologią roślin ukierunkowaną na kosmetyk, 
lekiem dermatologicznym, mechanizmami działania substancji 
aktywnych w kosmetykach) 

− optymalizowanie metod dydaktycznych w kształceniu i 
weryfikacji efektów kształcenia 

− wprowadzanie nowych przedmiotów specjalnościowych w 
ramach studiów w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku 
(kosmetologia onkologiczna i geriatryczna, diagnostyka 
kosmetologiczna, marketing w kosmetologii, trener branży 
beauty, odnowa biologiczna i SPA) 

− nowelizowanie systemu praktyk zawodowych (wprowadzenie 
programów praktyk  „do wyboru”, warsztatów „do wyboru” 
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ukierunkowanych na doskonalenie określonych umiejętności 
zawodowych) 

− doskonalenie systemu monitorowania i nadzoru kształcenia 
praktycznego w gabinetach kosmetycznych  

− kreowanie nowych przedmiotów oraz przedmiotów „do wyboru” 
przez studenta w celu indywidualizacji toku studiów (pakiety 
zajęć do wyboru) 

− budowanie współpracy z podmiotami działającymi na rynku 
usług medycznych dla upraktycznienia procesu dydaktycznego 
(współpraca z lekarzem medycyny estetycznej, firmami 
kosmetycznymi dysponującymi nowoczesnym sprzętem, 
technologiami, preparatami kosmetycznymi, współpraca  ze 
specjalistami np. prawnik, brafitterka, stylista fryzur) 

− wymianę doświadczeń i informacji jako elementu budowania 
transferu wiedzy pomiędzy uczelnią a otoczeniem społeczno-
gospodarczym (np. udział studentów i nauczycieli  w dniach 
otwartych uczelni, targach, piknikach, projektach 
konsultingowych, doradczych i praktycznych  dla społeczeństwa, 
np. szkół, klubów seniora) 

− działania projakościowe w zakresie dydaktyki poprzez dbałość o 
odpowiednie zaplecze dydaktyczne i poziom merytoryczny 
prowadzonych zajęć (prowadzący zajęcia kierunkowe to 
praktycy, nieprzerwanie doskonalący swoje kwalifikacje poprzez 
udział w specjalistycznych kursach, zjazdach, stowarzyszeniach) 

− odpowiednią politykę kadrową w zakresie obsady zajęć 
dydaktycznych, odzwierciedlającą specjalizację badawczą 
prowadzącego zajęcia 2013-2022” 

− prowadzenie działalności naukowej oraz kształcenie studentów 
przy zachowaniu zgodności nauki i dydaktyki 
 

W jednostkach uczelnianych kształcących kosmetologów 
prowadzone są badania naukowe we współpracy ze studentami. 
Studenci prezentują wyniki badań na konferencjach 
kosmetologicznych, sesjach kosmetologicznych czy zjazdach 
kosmetologicznych, publikują  w czasopismach naukowych (Journal 
of cosmetology, Art of beauty). 
Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i naukowe pasje w 
ramach kół naukowych. 
Nauczyciele i studenci kosmetologii, w tym działający w Studenckim 
Kole Naukowym CosmeticUM organizują wydarzenia z zakresu 
kosmetologii dla społeczności akademickiej i społeczności lokalnej 
(np. Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki z Kosmetologią, Dzień Seniora, 
debaty tematyczne). 
Ważnym aspektem kształcenia jest organizacja różnych szkoleń i 
spotkań z przedstawicielami producentów branży kosmetycznej i 
ekspertami-praktykami w celu przedstawienia nowych osiągnięć w 
dziedzinie kosmetologii, medycyny estetycznej oraz 
specjalistycznego sprzętu (np. firma Bandi, Fenice, Cosmet, Abacosun 
Thalion) czy też szkoleń specjalistycznych rozszerzających efekty 
kształcenia (m.in. zasady sterylizacji w gabinetach kosmetycznych; 
kosmetyka morska i thalassoterapia; zasady masażu kosmetycznego,  
sztuka prowadzenia konsultacji, dermokonsultacje, fakultety 
trichologiczne, podologiczne). 
Studenci biorą udział w konkursach makijażu i stylizacji zdobywając 
nagrody i uczestniczą w szkoleniach z zakresu kosmetologii 
organizowanych  na terenie miasta Lublina. 
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Uniwersytet Medyczny nie tylko gwarantuje studentom wysoki 
poziom edukacji i otrzymanie dyplomu magistra w zakresie 
kosmetologii, ale także możliwość dalszego rozwoju naukowego 
poprzez zdobywanie stopni naukowych. 

Wykaz zajęć związanych z 
prowadzonymi w Uczelni badaniami 
naukowymi – profil 
ogólnoakademicki (nazwa modułu/ 
przedmiotu, liczba ECTS) 

 

Przedmioty związane z badaniami 

− Alergologia 
− Endokrynologia 
− Onkologia skóry 
− Toksykologia kosmetyku 
− Chirurgia plastyczna i pourazowa 

− Kosmetologia lecznicza 

− Ocena jakości kosmetyków 
− Przemysłowa produkcja kosmetyków 
− Receptura preparatów kosmetycznych 
− Rehabilitacja 
− Sensoryka i środki zapachowe 
− Surowce kosmetyczne 
− Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków 
− Mechanizmy działania sub. aktywnych w kosmetologii 
− Kosmetologia onkologiczna 
− Kosmetologia geriatryczna 
− Interakcje i nowoczesne kompozycje kosmetyków/ 
− Innowacyjne rozwiązania recepturowe 
− Farmakoterapia wybranych zaburzeń 

− Praca magisterska  

Suma ECTS              81 
% ECTS                     68 
 

 

Zajęcia do wyboru, którym 
przypisano  punkty ECTS w 
wymiarze nie mniejszym niż 30% 
liczby punktów ECTS  koniecznych 
do ukończenia studiów na danym 
poziomie  

 

Przedmioty do wyboru 

− Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku 
młodzieńczego/Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku 
dojrzałego i podeszłego 

− Interakcje i nowoczesne kompozycje kosmetyków/Innowacyjne 
rozwiązania recepturowe 

− Kształtowanie sylwetki i postawy ciała/Ćwiczenia fitness 
− Socjologia ciała-zarys problematyki/Podstawy socjologii 

zdrowia 
− Edukacja w kosmetologii/Trener branży beauty 
− Trychologia pielęgnacyjna/Trychologia estetyczna 
− Kosmetologia w pediatrii/ Kosmetologia wieku dojrzewania 
− Odnowa biologiczna/Kosmetologia SPA 
− Warsztaty praktyczne  
− Praktyki zawodowe  
− Praca magisterska 
 

Suma ECTS              36 
% ECTS                     30 
 

 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w całkowitej liczbie punktów 
ECTS  koniecznej do  ukończenia 
studiów na danym kierunku 
(w przypadku przyporządkowania 

dyscyplina wiodąca: nauki farmaceutyczne 52% 
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kierunku do więcej niż jednej 
dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej) 

Ogólne cele kształcenia oraz 
możliwości zatrudnienia i 
kontynuacji kształcenia przez 
absolwentów kierunku: 

 

Celem kształceniu na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie 
profesjonalistów w zakresie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej, 
upiększającej i estetycznej gotowych do podjęcia specjalistycznych 
wyzwań będących efektem ewoluującego rynku usług 
kosmetycznych z możliwością współpracy z prężnie rozwijającym się 
przemysłem kosmetycznym. 
Tytuł kosmetologa daje szerokie możliwości wyboru profilu 
zatrudnienia. Magister-kosmetolog oprócz salonów kosmetycznych, 
gabinetów odnowy biologicznej czy ośrodków SPA może pracować w: 

− gabinecie medycyny estetycznej jako asysta lekarza 
medycyny estetycznej 

− gabinecie dermatologicznym jako asysta lekarza dermatologa 
− w specjalistycznych ośrodkach jako opieka kosmetologiczna  
− branżowych punktach firm kosmetycznych jako 

dermokonsultant 
− placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach 

kosmetycznych 
− koncernach farmaceutycznych i kosmetycznych 

Ponadto może udzielać porad w zakresie zdrowia, urody, estetyki, 
zdrowego trybu życia w wydawnictwach, czy też pracować w roli 
specjalisty ds. szkoleń, edukatora zdrowotnego lub wybrać ścieżkę 
kariery naukowej i pracy dydaktycznej w tym zawodzie. 
Absolwent jest również przygotowany do założenia własnej 
działalności z zakresu świadczenia usług kosmetycznych. 

Absolwent kierunku Kosmetologia drugiego stopnia jest 
przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia 
– doktoranckich oraz rozumie potrzebę specjalistycznego szkolenia i 
samokształcenia przez całe życie celem systematycznego 
doskonalenia zawodowego. 

Zasady rekrutacji, wymagania 
wstępne (oczekiwane kompetencje 
kandydata) oraz uznawalność 
dotychczas zdobytych efektów 
uczenia się: 

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w ramach 
kierunku Kosmetologia jest wymagane ukończenie studiów I stopnia 
na kierunku Kosmetologia. 
  
Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej z ocen uzyskanych w 
całym toku studiów. Dodatkowym kryterium jest wynik z egzaminu 
dyplomowego 
 

Wskazanie wewnętrznych i 
zewnętrznych interesariuszy 
uczestniczących w opracowywaniu 
efektów uczenia się 

 

Do interesariuszy wewnętrznych zalicza się studentów i nauczycieli . 
Do grupy interesariuszy zewnętrznych należą współpracujący z 
kadrą dydaktyczną eksperci-praktycy, w tym kosmetolodzy, lekarze 
medycyny estetycznej i dermatolodzy oraz firmy kosmetyczne i 
pracodawcy. 

 


