STUDIA II STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

KOSMETOLOGIA

DIETETYKA

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego
wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

Koncepcja kształcenia na kierunku Dietetyka zakłada pogłębienie wiedzy w zakresie opieki nad człowiekiem w obliczu zagrożeń dla zdrowia, spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem
aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia.

SPECJALNOŚCI:
• Kosmetologia w medycynie estetycznej

SPECJALNOŚCI:

• Podologia
• Techniki i zabiegi SPA

• Żywienie kliniczne
• Psychodietetyka
• Ziołolecznictwo i suplementacja

Koncepcja kształcenia na kierunku Kosmetologia (studia
II stopnia) zakłada pogłębienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych w zakresie nauk medycznych,
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent będzie przygotowany do tworzenia zespołu
terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki
i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest
ważnym elementem terapii.

W programie kształcenia kierunku Kosmetologia II stopnia zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli
na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach
w zakresie:

W programie studiów zawarto efekty kształcenia, których
uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie:

• powstrzymywania procesów starzenia skóry
• bezpiecznego stosowania preparatów kosmetycz-

• rozpoznania chorób żywieniowozależnych,

nych

• planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu

• profesjonalnej diagnostyki skóry, pielęgnacji skóry
i jej wytworów oraz poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała
• udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie
skóry zmienionej chorobowo
• postępowania interdyscyplinarnego oraz konsultacji
z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobowych skóry klienta
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żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego
dla różnych grup ludności

Kosmetologia to stale rozwijająca się dziedzina wiedzy z ogromnym potencjałem.
Dobry kosmetolog powinien dbać o konsekwentne podnoszenie swoich kwalifikacji,
aby w swojej pracy świadczyć usługi na
najwyższym poziomie oraz stale rozwijać
się zawodowo. Pamiętajmy, że to kierunek
medyczny, wymagający odpowiedzialności
za drugiego człowieka.

Studiując Dietetykę II stopnia zostajesz
wykwalifikowanym specjalistą w zakresie
opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń  
dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem oraz chorobami metabolicznymi.
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• planowania i wdrażania leczenia dietetycznego
• analizy procesów metabolicznych i mechanizmów
ich regulacji oraz adaptacji do zróżnicowanej ilości
i składu pożywienia
• kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
• oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia
• zapobiegania niedożywieniu
• prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej
i grupowej
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