
 
 

Nazwa szkolenia KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA 

Cel kształcenia Celem kształcenia jest przygotowanie kursanta do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 

1) przeprowadzania oceny klienta kosmetologicznego i diagnostyki 
kosmetologicznej 

2) doboru metod i środków zabiegowych pod kątem potrzeb klienta 
3) wykonywania bioestetycznychmanualnych i aparaturowych zabiegów 

kosmetologicznych 
4) udzielania porad kosmetologicznych 

W wyniku kształcenia uczestnik kursu: 
W zakresie wiedzy: 

• Omawia budowę i funkcje skóry oraz jej przydatków 

• Omawia wpływ hormonów na skórę 

• Klasyfikuje i charakteryzuje podstawowe rodzaje cer oraz cery 
problematyczne 

• Wymienia i omawia podstawowe jednostki chorobowe skóry  

• Wymienia i omawia zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej 

• Wymienia i charakteryzuje zabiegi z zakresy chirurgii plastycznej i 
estetycznej 

• Wymienia i omawia etapy, metody i narzędzia oceny klienta 
kosmetologicznego i diagnostyki kosmetologicznej 

• Wymienia i omawia rodzaje, etapy oraz celebioestetycznychzabiegów 
kosmetologicznych dla skóry zdrowej, problematycznej oraz zmienionej 
chorobowo a także w specyficznych stanach organizmu, zgodnie ze 
wskazaniami i przeciwwskazaniami, zarówno manualne, jak i aparaturowe, 
w tym masaż, kamuflaż, laseroterapia 

• Wymienia i omawia preparaty kosmetyczne stosowane w 
bioestetycznychzabiegach kosmetologicznych 

• Wymienia i omawia narzędzia oraz aparaty kosmetyczne stosowane w 
bioestetycznychzabiegach kosmetologicznych 

• Wymienia i omawia metody dezynfekcji i sterylizacji oraz zasady bhp 
podczas wykonywania zadań zawodowych 

Efekty 
kształcenia 

W zakresie umiejętności potrafi: 

• Przeprowadzić ocenę klienta oraz diagnostykę kosmetologiczną 

• Określić cel i etapybioestetycznego zabiegu kosmetologicznego zgodnie z 
diagnozą  kosmetologiczną 

• Zorganizować stanowisko pracy zgodnie z ergonomią oraz bhp 

• Stosować preparaty kosmetyczne zgodnie z postawioną diagnozą i celem 
zabiegu 

• Używać narzędzi, aparatów kosmetycznych zgodnie z postawioną diagnozą i  
celem zabiegu 

• Poprawnie wykonywać różnorodne bioestetycznezabiegi kosmetologiczne 
na skórze zdrowej, problematycznej oraz zmienionej chorobowo oraz w 
specyficznych stanach organizmu zgodnie ze wskazaniami i 
przeciwwskazaniami, zarówno manualne, jak i aparaturowe, w tym masaż, 
kamuflaż, laseroterapia 

• Poprawnie udzielać porad kosmetologicznych oraz rekomendować dalsze 
postępowanie kosmetologiczne oraz medyczne 

• Współpracować z przedstawicielami innych grup zawodowych związanych z 



 
estetyzacją ciała 

• Stosować zasady ergonomii oraz bhp podczas wykonywania zadań 
zawodowych 

W zakresie kompetencji społecznych potrafi: 

• Nawiązać kontakt z klientem kosmetologicznym 

• Umiejętnie i odpowiedzialnie wykonywać zadania zawodowe z 
uwzględnieniem zasad dobrej praktyki kosmetologicznej, ergonomii i bhp 

• Wykazać się zasadami etyki zawodowej: dyskrecją, szacunkiem oraz 
empatią podczas wykonywania zadań zawodowych 

Wymagania 
wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, 

kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków] 

 

Rodzaj i liczba 
godzin 
dydaktycznych 
wymagających 
bezpośredniego 
udziału 
prowadzącego 
zajęcia 

40h zajęć teoretycznych 

60h zajęć praktycznych 

Metody 
dydaktyczne 

• Nauczanie teoretyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, 
pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, metoda przypadków 

• Nauczanie praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, instruktaż, projekt 

Środki 
dydaktyczne 

• Proste i złożone środki dydaktyczne wzrokowe: tablice, rysunki, fotografie, 
ilustracje z czasopism, katalogów, prezentacje multimedialne 

• Środki automatyzujące proces nauczania: modele anatomiczne, aparatura 
kosmetologiczna, produkty kosmetyczne 

Metody 
sprawdzania 
efektów 
kształcenia 
uzyskanych 
przez uczestnika 
kursu i warunki 
zaliczenia  

• Nauczanie teoretyczne: ocenianie ciągłe podczas zajęć, pozytywna ocena z 
ze znajomości całości materiału teoretycznego zgodnie z przyjętymi 
kryteriami (zaliczenia pisemne) 

• Nauczanie praktyczne: ocenianie ciągłe podczas zajęć, 100% obecność 
kursanta na zajęciach praktycznych, pozytywna ocena umiejętności 
praktycznych niezbędnych do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania 
praktycznych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi kryteriami (zaliczenie 
praktyczne) 

Treści 
kształcenia 

I. Dermatologia estetyczna 8h 

a) Podstawy anatomii i fizjologii skóry oraz jej przydatków 
b) Charakterystyka i leczenie farmakologiczne wybranych chorób skóry 
c) Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej 
d) Zabiegi z wykorzystaniem wypełniaczy tkanek miękkich 
e) Zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego 
f) Zabieg karboksyterapii 
g) Peelingi medyczne 

II. Podstawy endokrynologii 4h 

a) Struktura układu endokrynnego – gruczoły i narządy endokrynne 
b) Budowa i funkcje hormonów 
c) Wpływ zaburzeń funkcji gruczołów dokrewnych na organizm 
d) Wpływ hormonów na skórę 
e) Leczenie hormonalne i HTZ 

III. Chirurgia plastyczna i estetyczna 4h 

a) Ocena pacjenta i postępowanie okołozabiegowe w chirurgii 



 
b) Zabiegi chirurgii plastycznej i estetycznej twarzy 
c) Zabiegi chirurgii plastycznej i estetycznej sylwetki 
d) Zagrożenia i powikłania po zabiegach chirurgicznych 

IV. Kosmetologia lecznicza 8h, 18h 

a) Ocena klienta i diagnostyka kosmetologiczna 
b) Rodzaje, etapy i cele zabiegów kosmetologicznych wspomagających 

leczenie dermatologiczne 
c) Produkty i narzędzia kosmetyczne w zabiegach kosmetologicznych 

wspomagających leczenie dermatologiczne 
d) Zabieg manualnego oczyszczanie cery 
e) Peelingi kosmetologiczne 
f) Zabiegi mikronakłuwania 
g) Pedicure leczniczy 
h) Zabiegi trychologii kosmetologicznej 
i) Aparaturowe zabiegi kosmetologiczne 
j) Kosmetologiczne zabiegi wspomagające leczenie dermatologiczne – 

ćwiczenia przedmiotowe 
V. Techniki leczenia i pielęgnacji skóry 4h, 18h 

a) Skóra trądzikowa (trądzik pospolity - młodzieńczy i późny) 
b) Skóra naczyniowa (rumień, trądzik różowaty) 
c) Skóra łuszczyków (łuszczyca) 
d) Skóra z przebarwieniami (różne typy przebarwień) 
e) Skóra starcza (dermatozy wnikające ze starzenia sie skóry) 
f) Skóra sucha i atopowa (atopowe zapalenie skóry, zapalenie mieszkowe) 
g) Skóra z bliznami (różnego rodzaju blizny - pozapalne, pourazowe, 

rozstępy) 
h) Zmiany wirusowe i grzybicze dłoni i stóp 

VI. Kamuflaż – podstawy makijażu medycznego 4h, 9h 

a) Wrodzone i nabyte defekty ciała, podlegające korekcie makijażem 
b) Rodzaje makijażu medycznego – trwały (mikropigmentacja medyczna) i 

nietrwały (kamuflaż) 
c) Produkty kosmetyczne, akcesoria i techniki wykonywania makijażu 

medycznego trwałego 
d) Produkty kosmetyczne, akcesoria i techniki wykonywania makijażu 

medycznego nietrwałego 
e) Makijaż medyczny – ćwiczenia przedmiotowe 

VII. Laseroterapia 4h, 6h 

a) Biofizyczne podstawy działania lasera 
b) Podział i charakterystyka laserów 
c) Zastosowanie laseroterapii w biostymulacji tkanek w kosmetologii i 

medycynie estetycznej 
d) Zastosowanie laseroterapii w usuwaniu różnorodnych patologii 

skórnych 
e) Zabiegi laserowe – ćwiczenia przedmiotowe 

VIII. Techniki masażu 4h, 9h 

a) Masaż klasyczny i drenaż limfatyczny oraz ich wpływ na tkanki i układy 
b) Techniki wykonywania masażu klasycznego i drenażu limfatycznego 
c) Zastosowanie masażu klasycznego i drenażu limfatycznego w 

kosmetologii 
d) Zastosowanie masażu klasycznego i drenażu limfatycznego po 

zabiegach dermatologii i chirurgii estetycznej 



 
e) Masaż klasyczny i drenaż limfatyczny – ćwiczenia przedmiotowe 

 

 


