
Załącznik nr 5 do UCHWAŁA 10/2021 

Senatu  

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

z dnia 28 maja 2021 roku 

 

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i 

drugiego stopnia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie  

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów: kosmetologia  

Poziom studiów: drugiego stopnia  

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Czas trwania: 4 semestry 

Język zajęć: polski  

Tytuł zawodowy: magister 

Profil kształcenia: praktyczny 

Limit miejsc: 120 

 

§ 1 

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w oparciu o: 

1) złożenie wymaganych dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc 

a) podanie rekrutacyjne,  
b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku kosmetologia 

lub kierunków pokrewnych z zastrzeżeniem postanowień z § 2, 

c) kserokopia suplementu do dyplomu, 
d) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,  
e) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 150 zł 

(obywatele spoza UE), 

f) dowód uiszczenia opłaty za ELS 22 zł 

 

 

§ 2 

 

1. Studia kierowane są do absolwentów kierunków z dziedziny nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia 

drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację 

pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania 

kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.  

2. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje: 

umiejętność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; 

umiejętność posługiwania się aparaturą wykorzystywaną w usługach 

kosmetologicznych;  

umiejętność używania pojęć z zakresu psychologii, socjologii oraz 

łaciny; 

umiejętność sporządzania podstawowych kosmetyków na podstawie receptury 

kosmetycznej;  

umiejętność analizy procesów biochemicznych zachodzących w organizmie 

człowieka; 

umiejętność oceny sprawność narządu ruchu, postawy ciała oraz 

zaproponowania odpowiednich ćwiczeń; 

umiejętność charakteryzowania działania układów fizjologicznych 
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umiejętność klasyfikacji i weryfikacji przydatności różnych substancji 

do pielęgnacji i higieny ciała ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

wystąpienie alergii  

umiejętność projektowania działań związanych ze zdrowym trybem życia w 

szczególności z dietą 

umiejętność rozpoznawania choroby skóry oraz identyfikowania 

konieczność interwencji lekarskiej 

umiejętność stosowania zasady higieny pracy 

umiejętność stosowania metod kosmetycznych w problemach podologicznych 

umiejętność wykonywania różne rodzaje makijażu oraz zaproponować 

dostosowane do okoliczności stylizacje 

umiejętność wyszukiwania i interpretowania przepisów prawa w tym 

dotyczące kosmetologii 

 

3. W przypadku ścieżki kształcenia tj. manager produktu kosmetycznego 

dopuszcza się możliwość przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego 

absolwentów kierunków z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, w tym 

z dyscypliny naukowej: nauki chemiczne lub z dziedziny nauk 

inżynieryjno – technicznych, w tym z dyscypliny naukowej: inżynieria 

chemiczna.  

4. Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w 
inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego) nie 

uzyskał części ww. kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia 

na kierunku kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych 

może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze 

nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. 

 

5. Kandydatów na studia, o których mowa w § 2 ust. 2,3,4 obowiązuje 

przystąpienie do kursu wyrównawczego organizowanego przez Uczelnię.  

6. Decyzja o skierowaniu kandydata do odbycia kursu wyrównawczego jest 
podejmowana na etapie postępowania kwalifikacyjnego na podstawie 

przedłożonego dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do 

dyplomu, dołączonego do dokumentów wymaganych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym.  

 

§ 7 

1. Kandydat na studia II stopnia skierowany do dobycia kursu wyrównawczego 
otrzymuje kartę kursu wyrównawczego z wyszczególnieniem modułów, do 

których realizacji jest zobowiązany.  

2. Do obowiązujących modułów należą: Anatomia, Fizjologia i 

patofizjologia, Histologia i biologia komórki, Dermatologia, 

Kosmetologia pielęgnacyjna i Kosmetologia upiększająca.  

3. Na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu i kart poszczególnych 
modułów, kandydat może być zwolniony z całości lub części kursu 

wyrównawczego. Potwierdzając tym samym, że nabył już efekty uczenia się 

właściwe dla obowiązującej grupy modułów, mimo ukończenia studiów na 

kierunku innym lub pokrewnym do kierunku kosmetologia.  
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4. Kurs jest realizowane w czasie II i III semestru studiów. 

5. Udział w kursie jest odpłatny, co określa obowiązujące zarządzenie 
Kanclerza.  

 


