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Kosmetologia
Czas trwania studiów: 3 lata
Tytuł: licencjat
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Możliwość kontynuowania nauki: studia II stopnia np. Kosmetologia, Zdrowie
publiczne; studia podyplomowe; systematyczne doskonalenie zawodowe
Przedmioty oceniane przy rekrutacji:
Język polski
Język obcy nowożytny
Biologia
Chemia

Kosmetologia
To interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza dermatologii i medycyny, zajmująca się
badaniem, pielęgnowaniem i upiększaniem skóry.
Związana jest z profilaktyką zdrowia poprzez kontrolowanie czynników ryzyka i
zapobieganiu ich konsekwencjom.
To szeroko pojęte, przeciwdziałanie starzeniu się skóry i chorobom skóry.
Celem tej dziedziny jest zwiększanie świadomości klientów w obszarze profilaktyki
zdrowotnej.
W zakresie poznawczym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii,
medycyny), psychologii oraz estetyki.
W zakresie prewencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę
atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi: kosmetykami,
kosmoceutykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, profilaktyką dietetyczną, fizjoterapią.

Kosmetologia
Jednak najważniejszym aspektem tego zawodu jest utrzymywanie, przywracanie bądź
poprawianie wyglądu zewnętrznego.
Współczesna kosmetologia obejmuje zagadnienia z obszaru dermatologii
oraz medycyny estetycznej i stanowi z nimi integralny element.
Obszar zainteresowań kosmetologia obejmuje: profilaktykę mająca na celu opóźnienie
zewnętrznych oznak starzenia, zapobieganie powstawaniu defektów skórnych oraz
zachowanie jej w jak najlepszej kondycji.
Dodatkowo na studiach student poznaje zagadnienia lecznicze, upiększające,
pielęgnacyjne dotyczące zmian skórnych oraz aparaturę i preparaty niwelujące te
defekty.
Studia pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, w tym szczegółową z
zakresu kosmetologii według europejskich standardów.

Sylwetka
absolwenta
Absolwenci kierunku kosmetologia są przygotowani do dokonywania wyboru rodzajów działań
kosmetycznych, stosowania kosmetyków zgodnie z postawioną diagnozą, wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i upiększających.
Potrafią odpowiednio dbać o skórę zmienioną chorobowo, współpracując z lekarzami dermatologami.
Zdobywając umiejętności terapeutyczne, umieją zorganizować i prowadzić własny gabinet
kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej.
Pełnią funkcje doradcze i lecznicze.
Absolwenci kierunku kosmetologia posiadają szeroki zasób wiedzy z zakresu technologii form
kosmetyków, ich poszczególnych składników oraz właściwości pielęgnujących, upiększających i
leczniczych.
Są także przygotowani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych.
Posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz operują specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk o zdrowiu.

Zdobyte
kompetencje
Studiując na kierunku Kosmetologia zdobędziesz kompetencje w zakresie:
podstawowej wiedzy w zakresie nauk medycznych, w szczególności dermatologii, znajomości prawidłowych
struktur organizmu ludzkiego: komórek, tkanek, narządów i systemów;
zasad promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia; prawidłowego odżywiania się oraz wpływu diety na zdrowie
człowieka;
wyboru postaci stosowanych leków, znajomości dróg podawania leków, znajomości losów leków w organizmie,
znajomości mechanizmów działania leków;
kosmetologii upiększającej, kosmetologii pielęgnacyjnej oraz kosmetologii leczniczej, pozwalające na samodzielne
podejmowanie decyzji odnośnie działań kosmetycznych;
stosowania podstawowych technik rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i metod kosmetycznych odnowy
biologicznej;
prawidłowego wyboru kolorystyki i rodzaju makijażu dostosowanego do typu urody i okoliczności oraz
dokonywania odpowiedniej stylizacji wizualnej sylwetki
współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Możliwość
zatrudnienia
Absolwenci kierunku kosmetologia przygotowani są do pracy:
w różnego rodzaju specjalistycznych gabinetach kosmetycznych,
gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej,
gabinetach Spa & Wellness,
salonach odnowy biologicznej,
gabinetach masażu,
laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
działach kosmetycznych aptek,
ośrodkach badań nad produktami kosmetycznymi,
firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków,
sieciach dystrybucji kosmetyków i sprzętu kosmetycznego jako sprzedawcy, szkoleniowcy, konsultanci lub doradcy
klienta.

COLLEGIUM
MEDICUM
Zajęcia dydaktyczne na kierunku Kosmetologia
realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu w budynku
Collegium Medicum znajdującym się przy ul. Kaszubskiej
w Kaliszu.

Zajęcia realizowane na kierunku Kosmetologia odbywają się w salach wykładowych i
seminaryjnych oraz specjalistycznych pracowniach w których student może zdobyć wiele
umiejętności praktycznych:
pracownie kosmetologii
laboratorium biochemii, chemii kosmetycznej
pracownia anatomii człowieka
pracownia biologii medycznej
pracownia biochemii i biofizyki
Wszystkie pracownie wyposażone są w niezbędny sprzęt oraz profesjonalne sprzęty, produkty
i kosmetyki.

Program studiów
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
Język obcy
Technologia informacyjna
Ochrona własności intelektualnej
Rzetelność naukowa z elementami prawa autorskiego
Zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ergonomii
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE:
Chemia ogólna
Biologia z genetyką
Histologia
Elementy botaniki w kosmetologii
Biofizyka
Anatomia
Fizjologia i patofizjologia
Mikrobiologia
Biochemia
Higiena/Ochrona zdrowia
Psychologia/Socjologia
Promocja zdrowia/Edukacja zdrowotna
Immunologia
Farmakologia
Podstawy toksykologii/Toksykologia środowiska
Pierwsza pomoc w stanach nagłych/Pierwsza pomoc w urazach
Metodologia badań naukowych

Program studiów
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca
Kosmetologia lecznicza
Chemia kosmetyczna
Receptura kosmetyczna
Fizjoterapia i masaż/Rehabilitacja
Dermatologia
Technologia formy kosmetyku
Sensoryka i środki zapachowe
Specjalistyczna aparatura w kosmetyce
Naturalne tworzywa w kosmetologii/Surowce naturalne w kosmetyce
Historia kosmetyki
Aromaterapia
Podstawy ziołolecznictwa
Podstawy nauki o żywności i żywieniu/Podstawy dietetyki
Kosmetologia estetyczna/Wizaż i stylizacja
Kształtowanie sylwetki i postawy ciała/Ruch jako element zdrowego trybu życia
Etyka zawodowa
Mikologia/Zakażenia grzybicze paznokci
Marketing i zarządzanie/Jak rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie salonu fryzjersko-kosmetycznego
Ustawodawstwo
Przedmiot ogólnouczelniany

Program studiów
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (11 do wyboru):
Składniki roślinne w suplementach diety
Podologia
Techniki relaksacji
Rośliny lecznicze stosowane w kosmetologii
Rośliny egzotyczne w kosmetykach
Wellness - budowanie równowagi psychofizycznej
Produkty pszczele - działanie i zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce
Nowotwory skóry i tkanek miękkich
Dodatki funkcjonalne do żywności
Nutrikosmetyki
Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku
Psychologiczne i prawne aspekty pracy z trudnym klientem
Chemia piękna
Alergologia w kosmetologii
Starzenie skóry – Kosmetologia Anti-Aging
Biorewitalizacja skóry strategie terapeutyczne
INNE
Seminarium licencjackie
Przygotowanie pracy dyplomowej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Praktyka zawodowa
Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie BIP Akademii Kaliskiej.

Rekrutacja na studia:
Kosmetologia
Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie www.rekrutacja.akademia.kalisz.pl
Proces rekrutacji
ETAP I – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA
Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) https://irka.pwsz.kalisz.pl w
wyznaczonym przez uczelnię terminie.
ETAP II – SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku w wyznaczonym
przez uczelnię terminie.
UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje
nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.
Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia
przez pocztę.
W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być
podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).
ETAP III – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych
przez kandydata dokumentów).
ETAP IV – OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.
Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów
udostępnionych w Czytelni Głównej Akademii Kaliskiej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

Partnerzy
kierunku
Beauty Heaven Dorota Dembicka
Natural Beauty Clinic Marta Klamka-Witczak
Salon Kosmetyczny Lady’s Aleksandra Struzanowska
Pasja Marika Paś Klepanda
IMAGE Salon Kosmetyczny
La Perla Beauty Clinic mgr Ilona Kinga Błaszczyk-Pływaczyk
La Vie NailArt Monika Wielgosz
Golden Skin Weronika Paroń
Studio Urody VICTORIA Edyta Grzegorek
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu;

