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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Kosmetologia 

Poziom studiów: poziom 7, studia II stopnia 

Forma studiów: studia stacjonarne 

1. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

1) nauki farmaceutyczne 

2) nauki medyczne 

3) nauki o zdrowiu 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 

uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia 

studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki farmaceutyczne 67 56 

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby 

punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej 

do ukończenia studiów na kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

1 Nauki o zdrowiu 33 28 

2 Nauki medyczne 20 16 

 

 

                                                           

1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818). 

2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 

naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) podają dane dotyczące dotychczasowego 

przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 

się efekty kształcenia. 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Symbol efektu Kierunkowe efekty uczenia się  

 W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT: 

KS2_A.W01 posiada poszerzoną wiedzę z zakresu czynników warunkujących wystąpienie alergii, 

mechanizmu i przebiegu reakcji alergicznych  

KS2_A.W02 zna choroby dróg oddechowych i skóry o podłożu alergicznym, ich diagnostykę i terapię 

KS2_A.W03 ma wiedzę dotyczącą chorób endokrynologicznych, ich wpływu na zmiany w obrębie skóry 

i przydatków  

KS2_A.W04 zna ogólnoustrojowe nowotwory z manifestacją skórną i nowotwory wywodzące się z 

poszczególnych elementów składowych skóry, uwarunkowania ich powstawania 

KS2_A.W05 ma wiedzę z zakresu farmakoterapii wybranych zaburzeń, zmian chorobowych lub chorób w 

zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu  

KS2_A.W06 posiada poszerzoną wiedzę z obszaru toksyczności kosmetyku,  mechanizmów działania 

toksycznego, zatruć i uzależnień oraz  narażenia zawodowego na substancje chemiczne 

KS2_B.W01 posiada podstawową wiedzę  w zakresie chirurgii plastycznej i pourazowej oraz chirurgii 

estetycznej w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu  

KS2_B.W02 ma wiedzę  w zakresie kosmetologii leczniczej i estetycznej na włosy, paznokcie i skórę, w 

tym zabiegi lecznicze i wspomagające leczenie, zabiegi regenerujące, pielęgnacyjne, 

korekcyjne, liftingujące i rekonstrukcyjne 

KS2_B.W03 zna charakterystykę i przyczyny osteoporozy, dolegliwości w obrębie aparatu ruchu, układu 

krążenia oraz metody ich rehabilitacji  

KS2_B.W04 ma poszerzoną wiedzę w zakresie profilaktyki zdrowia i pozytywnego wpływu aktywności 

fizycznej na kondycję i zdrowie człowieka w zakresie właściwym dla studiowanego 

przedmiotu  

KS2_B.W05 ma wiedzę w zakresie chemii syntetycznych i naturalnych produktów zapachowych oraz ich 

aspekty analityczne i aplikacyjne  

KS2_B.W06 zna podstawy perfumerii, aromachologii, aromaterapii i zasady aromamarketingu 

KS2_B.W07 ma wiedzę z zakresu budowy, właściwości, mechanizmów działania i zastosowania 

substancji biologicznie czynnych  w kosmetyce i lecznictwie w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu  

KS2_B.W08 ma poszerzoną wiedzę na temat substancji pochodzenia roślinnego  stosowanych w 

kosmetologii i lecznictwie 

KS2_B.W09 ma poszerzoną wiedzę w zakresie fitokosmetyki i fitoterapii w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu  

KS2_B.W10 zna proces przemysłowego wytwarzania form kosmetycznych,  ich trwałość, konserwację i 

przechowywanie oraz zasady właściwej praktyki przemysłowej (GMP) i laboratoryjnej 

(GLP) 

KS2_B.W11 zna technologie wytwarzania środków zapachowych i metody ich odróżniania od substancji 

aromatycznych pochodzenia naturalnego 

KS2_B.W12 zna podstawową aparaturę stosowaną w przemyśle kosmetycznym i aparaturę analityczną 

stosowaną w kontroli jakości w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu  

KS2_B.W13 zna techniki/metody i procedury badań laboratoryjnych kosmetyków i zagadnienia związane 

z walidacją metody analitycznej  

KS2_B.W14 posiada wiedzę w zakresie innowacyjnych rozwiązań recepturowych, doboru podłoża, 

formy aplikacyjnej i substancji pomocniczych stosownie do funkcji kosmetyku i substancji 

czynnych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu  

KS2_B.W15 zna sposoby zapobiegania interakcjom podczas sporządzania preparatów kosmetycznych w 

zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu  
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KS2_B.W16 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie 

studiowanego kierunku oraz ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działań, w tym 

działań badawczych 

KS2_C.W01 zna socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i zasady 

analizy procesów psychospołecznych ważnych  dla zdrowia i jego ochrony w zakresie 

właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_C.W02 ma pogłębioną wiedzę w zakresie głównych trendów rozwojowych w branży usług 

kosmetycznych wykorzystujących profesjonalny sprzęt kosmetyczny 

KS2_C.W03 zna zasady i narzędzia przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych 

KS2_C.W04 ma wiedzę w zakresie opieki kosmetologicznej nad osobami znajdującymi się na różnych 

etapach terapii choroby nowotworowej 

KS2_C.W05 posiada wiedzę na temat oddziaływania na psychikę człowieka kreowanego wizerunku 

KS2_PM.W01 ma pogłębioną wiedzę opartą na piśmiennictwie naukowym w zakresie wybranych 

obszarów nauk farmaceutycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, właściwych dla 

kierunku kosmetologia 

KS2_SM.W01 zna zasady redagowania  prac naukowych i korzystania z literatury naukowej 

KS2_PZ.W01 ma poszerzoną wiedzę w zakresie kosmetologii leczniczej i w znacznym stopniu w zakresie 

kosmetologii pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej 

KS2_OA.W01 zna najnowsze osiągnięcia naukowe i zasady postępowania oparte na dowodach naukowych 

w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu 

 W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT: 

KS2_A.U01 potrafi rozpoznać zmiany skórne o podłożu alergicznym oraz dobrać metody i testy do 

oceny reakcji alergicznych  

KS2_A.U02 potrafi rozpoznać choroby dróg oddechowych o podłożu alergicznym 

KS2_A.U03 rozpoznaje wpływ chorób endokrynologicznych na zmiany w obrębie skóry i jej przydatków 

oraz na zmianę sylwetki 

KS2_A.U04 potrafi rozpoznać  zmiany skórne w stanach przednowotworowych 

KS2_A.U05 potrafi przeprowadzić wywiad dermatologiczno-kosmetyczny 

KS2_A.U06 potrafi posługiwać się wiedzą dotyczącą farmakoterapii wybranych chorób lub ich objawów 

w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_A.U07 potrafi ocenić toksyczność kosmetyku  

KS2_A.U08 potrafi ocenić  narażenie zawodowe na substancje chemiczne 

KS2_A.U09 posiada znaczną umiejętność zastosowania pomocy przedlekarskiej w zatruciach lekami i 

kosmetykami 

KS2_B.U01 potrafi posługiwać się wiedzą o chirurgicznych metodach usuwania defektów skóry 

KS2_B.U02 potrafi stosować kamuflaż defektów skóry w zakresie właściwym dla studiowanego 

przedmiotu 

KS2_B.U03 potrafi rozróżnić defekty kosmetyczne od chorób skóry 

KS2_B.U04 potrafi wykonywać dopuszczalne i zalecane kosmetyczne zabiegi lecznicze w zakresie 

właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U05 potrafi taktownie odmówić wykonania zabiegu kosmetycznego w przypadku rozpoznania 

schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do jego zastosowania 

KS2_B.U06 potrafi postępować w przypadkach bólów kręgosłupa i wad postawy ciała  

KS2_B.U07 potrafi  podejmować działania zmniejszające dolegliwości u osób otyłych i w podeszłym 

wieku 

KS2_B.U08 potrafi podejmować działania w zakresie profilaktyki zdrowia w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U09 potrafi stosować  metody potwierdzające jakość substancji zapachowych wykonując 

niektóre z nich z użyciem zaawansowanej aparatury 

KS2_B.U10 potrafi rozpoznać substancje zapachowe  

KS2_B.U11 potrafi wykorzystać  zagadnienia aromachologii, aromaterapii i aromamarketingu w 
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przyszłej pracy 

KS2_B.U12 potrafi stosować wiedzę z obszaru fitokosmetologii i fitoterapii, w tym z zakresu 

przygotowywania wyciągów roślinnych, izolowania  aktywnych składników z roślin lub ich 

wytwarzania pod określone potrzeby kosmetyczne w zakresie właściwym dla studiowanego 

przedmiotu 

KS2_B.U13 potrafi wykonać badania w zakresie oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych 

stosując odpowiednie techniki, metody i procedury badań laboratoryjnych w zakresie 

właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U14 potrafi charakteryzować surowce roślinne w odniesieniu do ich właściwości leczniczych 

i/lub pielęgnacyjnych  

KS2_B.U15 potrafi analizować leki dermatologiczne pod względem tożsamości, zawartości i czystości w 

kontekście ich bezpieczeństwa dla pacjenta  

KS2_B.U16 potrafi posługiwać się wiedzą dotyczącą mechanizmów działania  aktywnych cząsteczek 

kosmetyków 

KS2_B.U17 wykonuje standardowe formy kosmetyków i nowoczesne nośniki środków kosmetycznych 

KS2_B.U18 potrafi optymalizować skład jakościowy i ilościowy wytworzonych form kosmetycznych 

KS2_B.U19 potrafi poprawnie odczytywać receptury kosmetyku oraz opisy składu preparatów  

KS2_B.U20 potrafi przewidywać interakcje substancji czynnych w kosmetyku w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U21 potrafi opracować receptury wybranych preparatów kosmetycznych w zakresie właściwym 

dla studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U22 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne funkcje/zadania 

KS2_B.U23 potrafi pełnić rolę przywódczą podczas  realizacji zadań zawodowych charakteryzując się 

przy tym przedsiębiorczością i sprawną organizacją pracy w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U24 potrafi posługiwać się podstawowymi instrumentami ekonomii, zarządzania, prawa i 

marketingu w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_B.U25 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą specjalistyczną 

mającą zastosowanie w kosmetologii w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_C.U01 potrafi aktywnie posługiwać się specjalistycznym słownictwem obcojęzycznym z zakresu 

studiowanego kierunku w pracy zawodowej i działalności badawczej 

KS2_C.U02 potrafi wykorzystać wychowawcze aspekty promocji zdrowia i aktywności fizycznej w 

profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych w zakresie właściwym dla studiowanego 

przedmiotu  

KS2_C.U03 potrafi wykonać dopuszczalne zabiegi kosmetologiczne najnowszej generacji 

KS2_C.U04 potrafi efektywnie i efektownie przekazywać informacje, w tym z użyciem nowoczesnych 

narzędzi multimedialnych 

KS2_C.U05 działa na rzecz własnego rozwoju, systematycznie zbogaca wiedzę i kształtuje umiejętności 

dążąc do profesjonalizmu, w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_C.U06 potrafi objąć opieką kosmetologiczną pacjentów w trakcie lub po chemio- i radioterapii oraz 

zabiegach onkologicznych  

KS2_C.U07 potrafi ocenić wpływ kultury na sposób postrzegania ciała 

KS2_PM.U01 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku  do 

innowacyjnego rozwiązywania problemów i/lub wykonywania zadań badawczych  

KS2_PM.U02 potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i 

prezentować dane doświadczalne oraz odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w zakresie 

właściwym dla problemu badawczego i studiowanego kierunku 

KS2_PM.U03 potrafi korzystać z literatury naukowej krajowej i zagranicznej, właściwie dobrać źródła 

informacji, stosować odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki 

informacyjno-komunikacyjne, w zakresie właściwym dla problemu badawczego i 

studiowanego kierunku 
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KS2_SM.U01 potrafi przygotować pracę magisterską zgodnie z regułami redagowania prac naukowych, w 

zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu i kierunku 

KS2_PZ.U01 potrafi wykorzystać posiadaną zaawansowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności do 

praktycznego wykonywania zawodu w warunkach rzeczywistego świadczenia usług 

kosmetycznych 

 W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT: 

KS2_K01 jest świadom własnych ograniczeń i wie, kiedy należy zwrócić się do lekarza  lub innych 

ekspertów, w zakresie właściwym dla problemu przedmiotowego 

KS2_K02 okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność 

zawodową w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_K03 jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania 

KS2_K04 jest gotów do rozwiązywania dylematów etycznych pojawiających się przy realizacji zadań 

badawczych lub zawodowych, w tym okazywania zrozumienia dla problemów 

wynikających z choroby przewlekłej czy niepełnosprawności 

KS2_K05 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników w zakresie 

właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_K06 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej w zakresie 

właściwym dla studiowanego przedmiotu 

KS2_K07 demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną w zakresie związanym ze 

studiowanym przedmiotem 

KS2_K08 ma nawyk podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowia w ramach studiowanego 

przedmiotu 

KS2_K03 jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania 

KS2_K04 jest gotów do rozwiązywania dylematów etycznych pojawiających się przy realizacji zadań 

badawczych lub zawodowych, w tym okazywania zrozumienia dla problemów 

wynikających z choroby przewlekłej czy niepełnosprawności 

Gdzie: KS2 - symbol kierunku: Kosmetologia, studia II  stopnia; W, U, K - odpowiednio kategoria wiedzy, 

umiejętności, kompetencji; A – efekty kształcenia grupy treści podstawowych, B –efekty kształcenia grupy treści 

kierunkowych, C – efekty kształcenia grupy treści uzupełniających, PZ –  efekty kształcenia w ramach praktyk 

zawodowych, PM –  efekty kształcenia w ramach pracy magisterskiej, SM –  efekty kształcenia  w ramach 

seminarium magisterskiego, OA – efekty kształcenia ogólnoakademickie 

Opracowując program studiów kierowano się modelem międzynarodowego projektu: 

Tuning Educational Structures in Europe – Harmonizacja struktur kształcenia w Europie 

wdrażającego założenia Procesu Bolońskiego w uczelniach, na poszczególnych kierunkach 

studiów, który określa punkty odniesienia, czyli efekty uczenia się/kształcenia i kompetencje 

dla poszczególnych kierunków kształcenia w ramach każdego z bolońskich stopni kształcenia 

przy zachowaniu różnorodności edukacji, autonomii i niezależności nauczycieli 

akademickich, zapewniając porównywalność, kompatybilność i przejrzystość programów. 

Charakterystyka efektów kształcenia dla kierunku Kosmetologia, studia II stopnia,              

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oparta jest na wytycznych 

rozporządzenia MNiSW z dnia 4.11.2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia 

(j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1273), zasadach Krajowych Ram Kwalifikacji (Polskich Ram 

Kwalifikacji) oraz na doświadczeniu nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu 

UML, gdzie kierunek Kosmetologia był prowadzony do 2013 roku. Posiłkowano się również 

wzorcami krajowymi (standardami ministerialnymi, obowiązującymi do 2012 roku, efektami 

kształcenia opracowanymi w uczelniach polskich), wzorcami międzynarodowymi (np. A 
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Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Including Programme Competences and 

Programme Learning Outcomes, Bilbao, Groningen, Haga 2010; Subject Benchmark 

Statements, https://www.qaa.ac.uk/quality-code/subject-benchmark-statements), 

tematycznymi prezentacjami, publikacjami dostępnymi „on-line” (np. Kraśniewski A., Jak 

przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych 

Ram Kwalifikacji, Publikacja MNiSW, Warszawa, 2011) oraz szkoleniami z udziałem 

ekspertów bolońskich.  

Definiując kierunkowe efekty kształcenia uwzględniono: 

 terminologię charakterystyczną dla języka dyscyplin nauki, do których się one odnoszą 

 podział na kategorie: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

 ocenę możliwości ich osiągnięcia przez studenta 

 ocenę pracy studenta koniecznej do ich osiągnięcia, określonej w punktach ECTS 

 ocenę ich weryfikowalności 

 poziom szczegółowości ich opisu 

Studia na kierunku Kosmetologia prowadzone są zgodnie z kierunkowymi efektami uczenia 

się, do których dostosowany jest program studiów. Sformułowane efekty kształcenia odnoszą 

się do dyscyplin: nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu i nauki medyczne, przy czym 

większość z nich dotyczy nauk farmaceutycznych. Informacja o efektach kształcenia ujęta jest 

w sylabusie przedmiotu dostępnym „on-line” dla studenta (http://www.umlub.pl/studenci-i-

doktoranci/sylabusy/kierunek-kosmetologia/). Celem wprowadzenia studentów w 

przedmiotowe treści kształcenia, nauczyciele poszczególnych przedmiotów omawiają efekty 

kształcenia oraz treści kształcenia, które będą realizowane         z podaniem metod ich 

weryfikacji. Przedstawiciele studentów uczestniczący w pracach Komisji Programowej 

pozytywnie ocenili zaproponowane efekty kształcenia i wyrazili ich akceptację.  

Macierz efektów kształcenia dla kierunku Kosmetologia, studia II stopnia, o profilu 

ogólnoakademickim określonych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku 

akademickim 2019/2020 obejmuje 85 efektów, w tym: 

 31 efektów w zakresie wiedzy (36% w puli wszystkich efektów) 

 46 efektów w zakresie umiejętności (54%) 

 8 efektów w zakresie kompetencji społecznych (10%) 

Dokumentacja w zakresie ustalonych efektów uczenia się zawiera następujące załączniki: 

 opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się (Załącznik I - Tabela kierunkowych 

efektów uczenia się KS2) 

 macierz efektów uczenia się - przypisanie efektów kierunkowych do przedmiotów  

(Załącznik II - Macierz efektów uczenia się_KS2) 

 tabelę kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji i metod 

weryfikacji (Załącznik III - Formy realizacji_KS2) 

 tabelę odniesienia kierunkowych efektów uczenia się do efektów poziomu 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Załącznik IV - Tabela odniesienia do poziomu VII PRK_KS2) 

Projekt efektów uczenia się został przedłożony Senackiej Komisji ds. Dydaktyki do 

zaopiniowania, a po uzyskaniu rekomendacji efekty kształcenia zostały zatwierdzone 

Uchwałą Nr CCXLVII/2019 Senatu UML z dnia 27 marca 2019 roku. 

https://www.qaa.ac.uk/quality-code/subject-benchmark-statements
http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/sylabusy/kierunek-kosmetologia/
http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/sylabusy/kierunek-kosmetologia/
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Przykłady powiązania kierunkowych efektów kształcenia z efektami poziomu 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (PRK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ze 

wskazaniem ich rozwinięcia w treściach przedmiotowych:  

 efekt KS2_A.W01 (posiada poszerzoną wiedzę z zakresu czynników warunkujących 

wystąpienie alergii, mechanizmu i przebiegu reakcji alergicznych), powiązany z efektem 

P7S_WG PRK, rozwinięty w treściach przedmiotowych modułu: Alergologia (przedmiot 

podstawowy) 

 efekt KS2_B.W06 (zna podstawy perfumerii, aromachologii, aromaterapii i zasady 

aromamarketingu), powiązany z efektem P7S_WG i P7S_WK PRK, rozwinięty                 

w treściach przedmiotowych modułu: Sensoryka i środki zapachowe (przedmiot 

kierunkowy) 

 efekt KS2_OA.W01 (zna najnowsze osiągnięcia naukowe i zasady postępowania oparte na 

dowodach naukowych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu), powiązany      

z efektami P7S_WG, P7S_WK, P7S_KK, P7S_UU PRK, rozwinięty w treściach 

przedmiotowych modułów: Alergologia, Endokrynologia, Onkologia skóry, Toksykologia 

kosmetyku (przedmioty podstawowe), Chirurgia estetyczna, Chirurgia plastyczna                

i pourazowa, Kosmetologia lecznicza, Ocena jakości kosmetyków, Przemysłowa 

produkcja kosmetyków, Receptura preparatów kosmetycznych, Rehabilitacja, Sensoryka     

i środki zapachowe, Surowce kosmetyczne (przedmioty kierunkowe), Biotechnologia 

roślin w produkcji kosmetyków, Mechanizmy działania substancji aktywnych w 

kosmetologii (przedmioty uzupełniające), Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku 

młodzieńczego, Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku dojrzałego i podeszłego 

(przedmioty fakultatywne) oraz w treściach przedmiotowych modułu Praca magisterska  

 efekt KS2_A.U03 (rozpoznaje wpływ chorób endokrynologicznych na zmiany w obrębie 

skóry i jej przydatków oraz na zmianę sylwetki), powiązany z efektem P7S_UW PRK, 

rozwinięty w treściach przedmiotowych modułu Endokrynologia (przedmiot podstawowy) 

 efekt KS2_A.U04 (potrafi rozpoznać  zmiany skórne w stanach przednowotworowych), 

powiązany z efektem P7S_UW PRK, rozwinięty w treściach przedmiotowych modułu 

Fizjoterapia i masaż (przedmiot kierunkowy) 

 efekt KS2_B.U07 (potrafi  podejmować działania zmniejszające dolegliwości u osób 

otyłych i w podeszłym wieku), powiązany z efektem P7S_UW i P7S_UK PRK, rozwinięty 

w treściach przedmiotowych modułu: Rehabilitacja (przedmiot kierunkowy) 

 efekt KS2_B.U12 (potrafi stosować wiedzę z obszaru fitokosmetologii i fitoterapii, w tym 

z zakresu przygotowywania wyciągów roślinnych, izolowania  aktywnych składników         

z roślin lub ich wytwarzania pod określone potrzeby kosmetyczne w zakresie właściwym 

dla studiowanego przedmiotu), powiązany z efektem P7S_UW PRK, rozwinięty               

w treściach przedmiotowych modułów: Surowce kosmetyczne (przedmiot kierunkowy), 

Biotechnologia roślin w produkcji kosmetyków (przedmiot uzupełniający), 

 efekt KS2_K01 (jest świadom własnych ograniczeń i wie, kiedy należy zwrócić się do 

lekarza  lub innych ekspertów, w zakresie właściwym dla problemu przedmiotowego), 

powiązany z efektem P7S_KK PRK, rozwinięty w treściach przedmiotowych modułów: 

Alergologia (przedmiot podstawowy), Chirurgia estetyczna, Chirurgia plastyczna                

i pourazowa, Sensoryka i środki zapachowe (przedmioty kierunkowe), Kosmetologia 

onkologiczna (przedmiot uzupełniający) 
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 efekt KS2_K05 (potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników      

w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu), powiązany z efektem P7S_UO              

i P7S_KK PRK, rozwinięty w treściach przedmiotowych modułów: Ocena jakości 

kosmetyków, Receptura preparatów kosmetycznych, Sensoryka i środki zapachowe 

(przedmioty kierunkowe) 

 efekt KS2_K08 (ma nawyk podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowia w 

ramach studiowanego przedmiotu), powiązany z efektem P7S_KR i P7S_KO PRK, 

rozwinięty w treściach przedmiotowych modułów: Rehabilitacja, Surowce kosmetyczne 

(przedmioty kierunkowe) 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Anna Malm  prof. dr hab. n. farm./profesor/Dziekan Wydziału 

Grażyna Biała  prof. dr hab. n. farm./profesor/Prodziekan 

Dorota Kowalczuk  

dr hab. n. farm./adiunkt/Pełnomocnik dziekana ds. 

kierunku Kosmetologia, koordynator kierunku 

Kosmetologia 

Marta Kruk-Słomka  dr hab. n. farm./adiunkt 

Anna Berecka-Rycerz  dr n. farm./adiunkt  

Małgorzata Kozyra  dr n. farm./adiunkt 

Katarzyna Sidor  dr n. med./asystent 

Anna Sokołowska  mgr/asystent 

Adam Majewski  dr n. farm./kierownik Dziekanatu Wydz. Farm. UM  

Marek Seroczyński  mgr/pracownik Dziekanatu Wydz. Farm. UM 

Elżbieta Kędziera  Specjalista inżynieryjno-techniczny 
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Prezentacja uczelni 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UML) w swojej 70-letniej historii realizuje misję: 

„służba zdrowiu” i „ochrona zdrowia”. Uczelnia inwestuje w innowacje edukacyjne 

(Zintegrowane Interdyscyplinarne Centrum Symulacji Medycznej, Ośrodek Medycyny 

Doświadczalnej). Cztery szpitale kliniczne stanowią nieocenioną bazę działalności naukowej    

i dydaktycznej. Wydział Farmaceutyczny ma 75-letnią tradycję nauczania farmacji oraz 25-

letnią tradycję nauczania analityki medycznej. Kosmetologia I i II stopnia to najmłodsze 

kierunki studiów realizowane na Wydziale od 2013 r. Wydział Farmaceutyczny zatrudnia 

obecnie 117 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym 23 z tytułem profesora, 37 ze 

stopniem doktora habilitowanego, 48 ze stopniem doktora, 8 z tytułem zawodowym magistra 

oraz 1 z tytułem zawodowym lekarza, jak również 38 pracowników dydaktycznych, w tym     

1 ze stopniem doktora habilitowanego, 34 ze stopniem doktora oraz 3 z tytułem magistra. 

Nauczanie kosmetologii II stopnia odbywa się obecnie w 10 jednostkach wydziałowych oraz 

w 9 jednostkach, będących w strukturze pozostałych 3 Wydziałów i Międzywydziałowego 

Centrum Dydaktycznego. Kadra dydaktyczna i badawczo-dydaktyczna posiada rozległe 

doświadczenie zdobyte zarówno w kraju jak i zagranicą. W ramach badań naukowych 

powiązanych z kosmetologią realizowane są projekty naukowe finansowane ze źródeł 

zewnętrznych oraz w ramach dotacji na podtrzymanie potencjału naukowego, jak również 

prace doktorskie. Główne kierunki badawcze obejmują: aktywność biologiczną nowo 

zsyntetyzowanych związków chemicznych oraz substancji roślinnych w aspekcie ich 

praktycznego zastosowania w kosmetologii, patomechanizm, profilaktykę i leczenie chorób 

skóry oraz problemów dermatologicznych, nowoczesne formy kosmetyków.  
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

 

1.1.  

Koncepcja kształcenia oraz efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności                    

i kompetencji społecznych wykazują zgodność i powiązania z prowadzoną działalnością 

naukowo-badawczą w UML w obrębie dyscyplin właściwych dla kierunku Kosmetologia        

z udziałem nauczycieli akademickich posiadających odpowiedni i aktualny dorobek naukowy, 

którego wyznacznikiem są liczne publikacje w prestiżowych czasopismach posiadających 

wysoką punktację zgodnie z listą czasopism MNiSW, patenty i granty. Kształcenie na 

kierunku Kosmetologia, na Wydziale Farmaceutycznym UML, 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 UML z dnia 27 marca 2013 roku 

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju UML 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 kadry z ekspertami bolońskimi, 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 w laboratorium, wytwarzanie kosmetyków          

w przemyśle; przyjmowanie roli doradcy, konsultanta, dystrybutora, promotora zdrowego 

stylu życia) 

 włączenie do programów kształcenia umiejętności i kompetencji wykraczających poza 

typowo kierunkowe (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 do programu studiów nowych przedmiotów specjalnościowych                    

w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy 

(kosmetologia onkologiczna, psychologia piękna) 
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 nowelizowanie systemu praktyk zawodowych (wprowadzenie programów praktyk „do 

wyboru”, warsztatów „do wyboru” ukierunkowanych na doskonalenie określonych 

umiejętności zawodowych) 

 doskonalenie systemu monitorowania kształcenia praktycznego w gabinetach 

kosmetycznych  

 proponowanie przedmiotów „do wyboru” celem indywidualizacji toku studiów (pakiety 

zajęć do wyboru) 

 budowanie współpracy z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych                   

i kosmetycznych dla udoskonalenia procesu dydaktycznego (współpraca z lekarzami 

medycyny estetycznej, udział w szkoleniach różnych firm kosmetycznych dysponujących 

nowoczesnym sprzętem, technologiami, preparatami kosmetycznymi, współpraca ze 

specjalistami np. prawnik, brafitterka, stylista fryzur),  

 nawiązywanie partnerskich relacji i wymianę doświadczeń 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 osób prowadzących zajęcia (osoby prowadzące 

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 (patrz kryterium 4, pkt 4)2022” 

 prowadzenie działalności naukowej oraz kształcenie studentów przy zachowaniu 

zgodności nauki i dydaktyki. 

 

Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry 

zawodowej w zakresie kosmetologii leczniczej, pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej, 

gotowej do podjęcia wysoce specjalistycznych wyzwań będących efektem ewoluującego 

rynku usług kosmetycznych z możliwością współpracy z dynamicznie rozwijającym się 

przemysłem kosmetycznym. 

Celem kształcenia jest również przygotowanie kompetentnej kadry w zakresie 

kosmetologii holistycznej, posiadającej wiedzę opartą na wynikach badań naukowych                

i nowatorskich technologiach kosmetologicznych, gotowej do podjęcia specjalistycznych 

zadań, poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie kosmetologii i rozumiejącej potrzebę 

kreowania swoistej kultury kosmetologicznej poprzez aktywny udział w seminariach, 

spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, targach.  

W jednostkach uczelnianych kształcących kosmetologów prowadzone są badania 

naukowe, także we współpracy ze studentami. Studenci prezentują wyniki badań na 

konferencjach i zjazdach naukowych, głównie w ramach sesji kosmetologicznych, publikują  

w czasopismach naukowych (Journal of Cosmetology, Art of beauty). 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i naukowe pasje w ramach kół naukowych. 

Nauczyciele, studenci kosmetologii, w tym działający w Studenckim Kole Naukowym 

CosmeticUM, organizują różnego rodzaju wydarzenia z zakresu kosmetologii dla 
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społeczności akademickiej i społeczności lokalnej (np. Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki z 

Kosmetologią, Dzień Seniora, debaty tematyczne). 

Kadra naukowo-dydaktyczna Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej podejmuje 

się organizacji 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, 

Mary Kay, Cosmet, Jadwiga, 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, stylizacja fryzur, 

aspekty prawne w zawodzie kosmetologa). 

Studenci biorą udział w konkursach makijażu i stylizacji zdobywając nagrody i uczestniczą w 

szkoleniach z zakresu kosmetologii organizowanych na terenie miasta Lublina. 

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. 

Oczekiwania formułowane wobec kandydatów: na studia II stopnia w ramach kierunku 

Kosmetologia może aplikować osoba, która ukończyła studia I stopnia na kierunku 

Kosmetologia. Kandydat powinien posiadać poczucie piękna, zdolności manualne, dar 

empatii i przekonywania, wykazywać zainteresowanie dbałością o pielęgnację ciała i urody, 

promocją zdrowia i zdrowego stylu życia. Ważne jest również zamiłowanie artystyczne            

i upodobania estetyczne.  

Specjalności: typowe specjalności nie zostały wyróżnione w programie studiów, jednak 

sformułowane efekty uczenia się umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie: 

 kosmetologii leczniczej 

 kosmetologii onkologicznej 

oraz w pogłębionym zakresie: 

 kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, w tym kosmetologii estetycznej  

 receptury i kontroli jakości kosmetyku 

 kosmetyku roślinnego 

 

1.2.  

Badania naukowe związane z realizacją kształcenia na kierunku Kosmetologia II stopnia 

dotyczą trzech dyscyplin w dziedzinie nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej, tj. nauk 

farmaceutycznych (jako dyscypliny wiodącej) oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Wydział Farmaceutyczny w ostatniej parametryzacji uzyskał kategorię naukową A+.  Zakres 

badań naukowych realizowanych w jednostkach Wydziału Farmaceutycznego oraz 

jednostkach pozostałych 3 Wydziałów i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, 

prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku Kosmetologia studiów I stopnia, obejmuje: 

(i) opracowanie nowych receptur i oceną właściwości fizykochemicznych różnych preparatów 

kosmetycznych, zwłaszcza nowych form kosmetyków, (ii) analizę składu chemicznego            

i aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych pozyskiwanych ze znanych oraz 

niewystarczająco przebadanych gatunków roślin z Europy oraz innych regionów 
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geograficznych, które mogą być wykorzystywane do celów kosmetologicznych jako składniki 

suplementów diety oraz preparatów kosmetycznych, (iii) badania in vitro i  in vivo 

toksyczności substancji o działaniu kosmetycznym oraz zastosowanie modeli 3D skóry w 

celu oceny właściwości drażniących substancji kosmetycznych, (iv) ocenę wpływu in vitro 

nowosyntetyzowanych związków chemicznych oraz substancji pochodzenia roślinnego na 

hodowle komórek nowotworowych, w tym czerniaka oraz innych raków skóry, (v) 

patomechanizm, profilaktykę i leczenie wybranych chorób skóry, (vi) patomechanizm, 

profilaktykę i postępowanie w wybranych problemach skóry, (vii) ocenę bezpieczeństwa         

i skuteczności substancji stosowanych w kosmetologii, usług i procedur kosmetologicznych, 

(viii) psychologiczne i socjologiczne podstawy kosmetologii. Efekty prowadzonej 

działalności naukowej przedstawiane są m. in. w ramach czynnego udziału w krajowych            

i międzynarodowych konferencjach naukowych, organizowaniu sympozjów/konferencji 

poruszających tematykę ściśle związaną z kosmetologią, szeregu publikacji w prestiżowych 

czasopismach posiadających wysoką punktację zgodnie z aktualną listą czasopism MNiSW. 

Ww badania realizowane są w ramach projektów badawczych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych oraz z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Wśród badań 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych należy wymienić następujące projekty: 

(i)     Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia lipolytica. 

UDA-POIG-01.04.00-24-132/11-00 (01.10.2012-30.09.2015) – kierownik 

projektu dr Marek K. Juda (projekt POIG realizowany w Katedrze i Zakładzie 

Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Katedrze i  Zakładzie Farmacji Stosowanej      

i Społecznej we współpracy z firmą SKOTAN SA) – wartość projektu ogółem 

9 248 210, 00 zł, w tym dla UML – 1 626 060,00 zł 

(ii)     Nanonośniki leku w fotodynamicznej inaktywacji biofilmu drożdżaków. 

2015/17/D/NZ7/02171 (22-02.2016-21.02.2020) – kierownik projektu dr Jan. J. 

Sobczyński (projekt NCN realizowany w Katedrze i  Zakładzie Farmacji 

Stosowanej i Społecznej oraz w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 

Farmaceutycznej) – wartość projektu 775 312,00 zł 

(iii)     Opracowanie kompozycji innowacyjnego, stabilnego płynu do płukania jamy 

ustnej zawierającego enzym mutanazę. POIR.02.03.02-06-0008/15 (17.08.2016-

31.03.2018) – kierownik projektu prof. Ewa. J. Poleszak (projekt POIR 

realizowany w Katedrze i  Zakładzie Farmacji Stosowanej i Społecznej oraz          

w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej) – wartość projektu 

492 000, 00 zł 

(iv)     Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w 

celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce. BIOSTRATEG 

344253 -projekt realizowany w konsorcjum – kierownik projektu prof. Mariusz J. 

Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik zadania 

badawczego na UML – prof. dr hab. Anna Malm (projekt NCBiR realizowany      

w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Katedrze i Zakładzie 

Biologii z Genetyką, Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej Katedry               

i Zakładu Toksykologii,  Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, Zakładzie 

Wirusologii oraz Katedrze i  Zakładzie Farmacji Stosowanej i Społecznej) – 
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wartość projektu ogółem 6 788 314,00 zł, w tym dla Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie – 595 000 zł 

Podział dotacji na poszczególne zadania badawcze w ramach finansowania na podtrzymanie 

potencjału naukowego Uczelni dokonywany jest przez Prorektora ds. Nauki UML, który przy 

alokacji środków finansowych uwzględnia przede wszystkim osiągnięcia naukowe 

poszczególnych jednostek na podstawie corocznych rankingów.  Przykłady tych badań 

realizowanych w jednostkach związanych z kształceniem na kierunku Kosmetologia studiów 

II stopnia są przedstawione w Załączniku nr 1.2.1 Badania KS2. Należy podkreślić, że 

efektem tych badań są również patenty w obszarze kosmetologii (Załącznik nr 1.2.2 Patenty 

KS2). 

Ponadto, realizowana jest praca doktorska mgr Marceliny Strzępek „Badania właściwości 

kosmetycznych metabolitów wtórnych pochodzących z wyciągów Achillea spp.” – promotor 

dr hab. Wirginia Kukuła-Koch, doktorat realizowany w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji; 

Data wszczęcia: 28.03.2019 roku. 

Studenci kierunku Kosmetologia studia II stopnia są aktywnymi uczestnikami projektów 

badawczych w jednostkach, realizujących zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, m.in. 

poprzez wykonywanie badań w ramach prac dyplomowych, czy też działalności naukowej 

prowadzonej w studenckich kołach naukowych. Efektem ich pracy są publikacje oraz czynny 

udział w konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych (Załącznik nr 1.2.3 

Publikacje i konferencje KS2). 

 

1.3.  

Koncepcja kształcenia to wynik doświadczeń oraz potrzeb interesariuszy wewnętrznych              

i zewnętrznych: 

 dla kadry naukowo-dydaktycznej UML są to doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas 

prowadzenia zajęć na kierunkach: farmacja, analityka medyczna, lekarski i kierunkach 

Wydziału Nauk o zdrowiu 

 dla studentów jest to potrzeba zdobycia wysokich i pożądanych interdyscyplinarnych 

kompetencji zawodowych 

 dla gospodarki jest to potrzeba zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na kosmetologów 

wyposażonych w dodatkowe kompetencje jak np. opieka kosmetologiczna nad 

pacjentem/klientem, kosmetologia estetyczna lub kompetencje z zakresu wytwarzania 

kosmetyku, jego kontroli jakości i bezpieczeństwa  

Aktualność koncepcji kształcenia jest monitorowana i dyskutowana w ramach Wydziałowego 

Zespołu ds. programu studiów z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Koncepcja kształcenia jak wskazano powyżej jest zgodna z potrzebami otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Dla upraktycznienia procesu kształcenia 

nauczyciele przedmiotów ściśle kierunkowych podejmują starania, aby budować współpracę 

z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych i kosmetycznych oraz zapewnić 

studentom dostęp do nowatorskich technologii kosmetologicznych i wiedzy bazującej na 

badaniach naukowych. Interesariusze, szczególnie zewnętrzni mają duże znaczenie 

pomocowe, gdyż nie tylko uczestniczą w doskonaleniu koncepcji kształcenia, ale biorą 

czynny udział w jej realizacji.  
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Studenci kierunku Kosmetologia uczestniczą w szkoleniach i pokazach organizowanych 

przez Pracownię Kosmetologii i Medycyny Estetycznej UML, z udziałem interesariuszy 

zewnętrznych z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej (firmy np. Jadwiga, Apis, Ziaja, Ecolab), 

kosmetologii upiększającej (firmy np.: pHformula, mesoestetic, Bandi,), kosmetologii anty-

aging i specjalistycznej (firmy np.: Lycon, Arosha, Mary Cohr, Fenice), kosmetologii 

leczniczej (firmy np.: Abacosun, Cosnet, Mesoboost) oraz z zakresu wizażu, stylizacji              

i kreowania wizerunku (firmy np.: make – up Arts Anna Mierzwa, mistrz wizażu  - Edyta 

Sondej, stylista fryzur – Michał Koziarski i  Monika Smyl, i inni). Organizowane są również 

szkolenia i warsztaty dla chętnych  studentów z trychologii, mezoterapii kosmetologicznej, 

pilingi chemiczne, profesjonalna depilacja, techniki łączone, specjalistyczne zabiegi na ciało, 

zabiegi z użyciem aparatury i urządzeń, spotkania z doświadczonymi praktykami na rynku          

o tematyce marketingowej, psychologicznej, prawnej, z zakresu medycyny estetycznej. 

Pracownia Kosmetologii jest otwarta na propozycje współpracy szkoleniowej. Kadra 

dydaktyczna na bieżąco aktualizuje kontakty branżowe, nawiązuje współpracę ze 

specjalistami, firmami kosmetycznymi i chętnie reaguje na sugestie i potrzeby studentów. 

 

1.4.  

Absolwent kierunku Kosmetologia studia 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 

mających na celu utrzymanie zdrowej i młodo wyglądającej skóry, specjalistyczny sprzęt 

najnowszej generacji oraz stały rozwój przemysłu kosmetycznego pociąga za sobą 

konieczność kształcenia wykwalifikowanych specjalistów-kosmetologów na poziomie 

studiów wyższych. 

Na gruncie wiedzy z zakresu kosmetologii studia I 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 przygotowujące do pracy zawodowej w zakresie kosmetologii leczniczej, 

chirurgii plastycznej, estetycznej i pourazowej, rehabilitacji, sensoryki i środków 

zapachowych, surowców kosmetycznych, przemysłowej produkcji kosmetyków, receptury 

preparatów kosmetycznych, prawa i ekonomii uzupełnione o farmakoterapię, kosmetologię 

onkologiczną,  rozszerzoną wiedzę o ocenie jakości kosmetyku i warsztaty praktyczne             

z udziałem firm kosmetycznych i specjalistów oraz zagadnienia przydatne do pracy               

w zawodzie dotyczące sztuki wystąpień publicznych czy kwestii socjologiczno-

psychologicznych w tym psychologii piękna. 

Przedmioty nauczania ściśle medyczne dają absolwentowi duże możliwości współpracy      

z lekarzami w zakresie leczenia skóry chorobowo zmienionej, korekty defektów, pielęgnacji 

ciała i urody oraz podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia się skóry 

człowieka. Program kształcenia uwzględnia również zagadnienia związane z podejmowaniem 

działań organizacyjnych i menedżerskich, niezbędnych w kontaktach z firmami 
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produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania gabinetem kosmetycznym oraz procesami 

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 zadbany wygląd. 

Student kierunku Kosmetologia studia II stopnia zdobywa kwalifikacje (wyższego stopnia 

w odniesieniu do kwalifikacji zdobytych w ramach studiów I stopnia) w zakresie: 

 umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą 

szczegółową z zakresu kosmetologii 

 profesjonalnego przygotowania do pracy w gabinetach kosmetycznych i jednostkach 

pokrewnych o pełnym zakresie świadczonych usług 

 właściwego zaplanowania zabiegu kosmetycznego  

 profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych - 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 

 twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała 

 rozpoznawania 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 kosmetycznego 

 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 tolerancyjności  

 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 
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Tytuł kosmetologa daje szerokie możliwości wyboru profilu zatrudnienia. Magister-

kosmetolog oprócz salonów kosmetycznych, gabinetów odnowy biologicznej czy ośrodków 

SPA może znaleźć  zatrudnienie w: 

 gabinecie medycyny estetycznej jako asysta lekarza medycyny estetycznej 

 gabinecie dermatologicznym jako asysta lekarza dermatologa 

 w specjalistycznych ośrodkach świadcząc usługi związane z opieką kosmetologiczną  

 branżowych punktach firm kosmetycznych jako dermokonsultant 

 placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach kosmetycznych lub farmaceutycznych 

 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 tej specjalności. 

Absolwent jest również przygotowany do założenia własnej działalności z zakresu 

świadczenia usług kosmetycznych. 

Absolwent kierunku Kosmetologia studia II stopnia jest przygotowany do kontynuacji 

edukacji na studiach III stopnia - doktoranckich oraz rozumie potrzebę specjalistycznego 

szkolenia i samokształcenia przez całe życie celem systematycznego doskonalenia 

zawodowego. 

1.5.  

Cechami wyróżniającymi koncepcję kształcenia kosmetologów w UML jest:  

 otwartość na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego 

 budowanie współpracy z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych                   

i kosmetycznych 

 zapewnienie studentom dostępu do nowatorskich technologii kosmetologicznych 

 kształcenie kompetencji w oparciu o osiągnięcia naukowe i zasady postępowania oparte na 

dowodach naukowych  

 przygotowanie kosmetologów do świadczenia opieki kosmetologicznej celem współpracy 

w rozwiązywaniu problemów społeczno-zdrowotnych dotyczących otyłości, wieku 

podeszłego, niepełnosprawności czy rekonwalescencji  

 pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na realizację certyfikowanych szkoleń 

podnoszących kwalifikacje studentów 

Projektując program kształcenia na kierunku Kosmetologia wykorzystano przede 

wszystkim doświadczenia krajowe, programy wypracowane na uczelniach polskich oraz 

wzorce międzynarodowe. Mówiąc o wzorcach międzynarodowych, mamy na myśli: 

 programy kształcenia realizowane w zagranicznych uczelniach,  

 opracowane w innych krajach odpowiedniki naszych wzorcowych opisów efektów 

kształcenia, 

 wyniki uzyskane w ramach realizacji międzynarodowych projektów i sieci porozumień 

uczelni, 

 analizę tematycznych broszur dotyczących realizacji Procesu Bolońskigo na szczeblu 

instytucji szkolnictwa wyższego oraz poszczególnych kierunków studiów, dostępnych „on-

line”. 
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Zaproponowany model kształcenia wpisuje się w teraźniejszość Polski XXI w.                  

W strukturze programu kształcenia uwzględniono zasady Procesu Bolońskiego korzystając      

z metodologii międzynarodowego projektu: Harmonizacja struktur kształcenia w Europie 

(Tuning Educational Structures in Europe) realizowanego z inicjatywy szkół wyższych            

i koordynowanego przez kadrę akademicką z różnych krajów, którego formuła pozwala na 

projektowanie, opracowanie, wdrożenie i ocenę programów studiów w ramach każdego         

z bolońskich stopni kształcenia.  

Opierano się na wytycznych i wzorcach dostępnych w następujących opracowaniach: 

 Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji, Publikacja MNiSZW, współfinansowana ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, 

2011 

 Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Autonomia programowa uczelni, MNiSW, 

Warszawa 2010 

 A Guide to Formulating Degree Programme Profiles. Including Programme Competences 

and Programme Learning Outcomes”, Bilbao, Groningen, Haga 2010. 

 The European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (ed). 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

3rd edition, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 

2009  

 Subject Benchmark Statements, Quality Assurance Agency for Higher Education; 

https://www.qaa.ac.uk/quality-code/subject-benchmark-statements, opisy efektów 

kształcenia dla ponad 50 podobszarów kształcenia opracowane przez brytyjską Agencję 

Zapewnienia Jakości dla Szkolnictwa Wyższego, które mają podobny charakter jak polskie 

wzorcowe opisy efektów kształcenia 

 

1.6.  

Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się są zgodne w koncepcją kształcenia i wpisują się 

w misję Wydziału i Uczelni. Są powiązane z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą w 

UML w obrębie dyscyplin właściwych dla kierunku Kosmetologia z udziałem nauczycieli 

akademickich posiadających odpowiedni dorobek naukowy i dotyczą przygotowania 

profesjonalnej kadry kosmetologów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, 

wykazujących właściwe postawy etyczne i moralne (efekt: KS2_K04), dostosowanych do 

potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy, zdolnych do podjęcia 

zróżnicowanych zadań zawodowych i społecznych, jak pielęgnacja ciała i urody w gabinecie 

kosmetycznym (efekty: KS2_PZ.W01, KS2_B.W02, KS2_B.U04, KS2_B.U02, 

KS2_PZ.U01, KS2_B.W11, KS2_B.U21, KS2_C.U03, KS2_K04), opieka kosmetologiczna 

nad pacjentem/klientem (efekty: KS2_C.W04, KS2_B.U06, KS2_B.U07, KS2_C.U06), 

współpraca z lekarzem/specjalistą (efekty: KS2_A.U01, KS2_A.U03, KS2_A.U04, 

KS2_K.01), ocena jakości kosmetyku w laboratorium (efekty: KS2_B.U09, KS2_B.U13, 

KS2_B.U15, KS2_B.U18), laboratoryjne lub przemysłowe wytwarzanie kosmetyków (efekty: 

KS2_B.W10, KS2_B.W11, KS2_B.W14, KS2_B.W15, KS2_B.U17, KS2_B.U19, 

KS2_B.U20, KS2_B.U21, KS2_K09), przyjmowanie roli: doradcy, konsultanta (efekty: 

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/
http://www.core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf
http://www.core-project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf
https://www.qaa.ac.uk/quality-code/subject-benchmark-statements
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KS2_C.W02, KS2_A.U05), dystrybutora (efekty: KS2_B.W16, KS2_B.U23) i promotora 

zdrowia i zdrowego stylu życia (efekty: KS2_B.W04, KS2_B.U08, KS2_C.U02, KS2_K07, 

KS2_K08), także kosmetologów mających potrzebę doskonalenia zawodowego lub rozwoju 

naukowego (efekty: KS2_OA.W01 KS2_C.U05). 

Związek kluczowych efektów uczenia się wpisujących się w koncepcję kształcenia             

z efektami poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) w zakresie wiedzy, umiejętności       

i kompetencji społecznych ze wskazaniem dyscypliny (nauki farmaceutyczne (NF), nauki       

o zdrowiu (NoZ) lub nauki medyczne (NM)), do której kierunek jest przyporządkowany, 

przykłady: 

 efekt KS2_B.W02 ma wiedzę  w zakresie kosmetologii leczniczej i estetycznej na włosy, 

paznokcie i skórę, w tym zabiegi lecznicze i wspomagające leczenie, zabiegi regenerujące, 

pielęgnacyjne, korekcyjne, liftingujące i rekonstrukcyjne, powiązany z P7S_WG                  

i P7S_WK/NoZ 

 efekt KS2_C.W02 ma pogłębioną wiedzę w zakresie głównych trendów rozwojowych       

w branży usług kosmetycznych wykorzystujących profesjonalny sprzęt kosmetyczny, 

powiązany z P7S_WG i P7S_WK/NoZ 

 efekt KS2_B.U02 potrafi stosować kamuflaż defektów skóry w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu, powiązany z P7S_UW/NoZ 

 efekt KS2_B.U04 potrafi wykonywać dopuszczalne i zalecane kosmetyczne zabiegi 

lecznicze w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu, powiązany                          

z P7S_UW/NoZ 

 efekt KS2_PZ.U01 potrafi wykorzystać posiadaną zaawansowaną wiedzę teoretyczną        

i umiejętności do praktycznego wykonywania zawodu w warunkach rzeczywistego 

świadczenia usług kosmetycznych, powiązany z P7S_UW i P7S_UU/NoZ 

 efekt KS2_K01 jest świadom własnych ograniczeń i wie, kiedy należy zwrócić się do 

lekarza  lub innych ekspertów, w zakresie właściwym dla problemu przedmiotowego, 

powiązany z P7S_KK/NM 

 efekt KS2_K07 demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną w zakresie 

związanym ze studiowanym przedmiotem, powiązany z P7S_KR/NF 

 efekt KS2_K08 ma nawyk podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowia              

w ramach studiowanego przedmiotu, powiązany z P7S_ KR i P7S_KO/NoZ 

 efekt KS2_C.U06 potrafi objąć opieką kosmetologiczną pacjentów w trakcie lub po 

chemio- i radioterapii oraz zabiegach onkologicznych, powiązany z  P7S_UW                  

i P7S_KK/NoZ 

 efekt KS2_B.U07 potrafi podejmować działania zmniejszające dolegliwości u osób 

otyłych i w podeszłym wieku, powiązany z P7S_UW i P7S_UK/NoZ 

 efekt KS2_B.U06 potrafi postępować w przypadkach bólów kręgosłupa i wad postawy 

ciała, powiązany z P7S_UW/NoZ 

 efekt KS2_K04 jest gotów do rozwiązywania dylematów etycznych pojawiających się przy 

realizacji zadań badawczych lub zawodowych, w tym okazywania zrozumienia dla 

problemów wynikających z choroby przewlekłej czy niepełnosprawności, powiązany        

z P7S_KK i P7S_UK/NM 
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 efekt KS2_B.W10 zna proces przemysłowego wytwarzania form kosmetycznych,  ich 

trwałość, konserwację i przechowywanie oraz zasady właściwej praktyki przemysłowej 

(GMP) i laboratoryjnej (GLP), powiązany z P7S_WG i P7S_WK/NF 

 efekt KS2_B.W14 posiada wiedzę w zakresie innowacyjnych rozwiązań recepturowych, 

doboru podłoża, formy aplikacyjnej i substancji pomocniczych stosownie do funkcji 

kosmetyku i substancji czynnych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu, 

powiązany z P7S_WG i P7S_WK/NF 

 efekt KS2_B.W15 zna sposoby zapobiegania interakcjom podczas sporządzania 

preparatów kosmetycznych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu, 

powiązany z   P7S_WG i P7S_WK/NF 

 efekt KS2_B.U17 wykonuje standardowe formy kosmetyków i nowoczesne nośniki 

środków kosmetycznych, powiązany z P7S_UW/NF 

 efekt KS2_B.U21 potrafi opracować receptury wybranych preparatów kosmetycznych        

w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu, powiązany z P7S_UW/NF 

 efekt KS2_B.U13 potrafi wykonać badania w zakresie oceny jakości surowców                 

i preparatów kosmetycznych stosując odpowiednie techniki, metody i procedury badań 

laboratoryjnych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu, powiązany                

z P7S_UW/NF 

 efekt KS2_B.U15 potrafi analizować leki dermatologiczne pod względem tożsamości, 

zawartości i czystości w kontekście ich bezpieczeństwa dla pacjenta, powiązany                  

z P7S_UW/NF 

 efekt KS2_B.U18 potrafi optymalizować skład jakościowy i ilościowy wytworzonych 

form kosmetycznych, powiązany z P7S_UW/NF 

 efekt KS2_OA.W01 zna najnowsze osiągnięcia naukowe i zasady postępowania oparte na 

dowodach naukowych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu, powiązany      

z P7S_WG, P7S_WK, P7S_KK, P7S_UU/NF 

 efekt KS2_C.U05 działa na rzecz własnego rozwoju, systematycznie zbogaca wiedzę               

i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu, w zakresie właściwym dla 

studiowanego przedmiotu, powiązany z P7S_UO, P7S_UU, P7S_KK 

Efekty kierunku Kosmetologia, studia II stopnia są w 56% przyporządkowane do 

dyscypliny nauki farmaceutyczne i w dużej mierze odpowiadają kompetencjom związanym    

z kosmetykiem oraz substancją aktywną działającą na schorzenia skóry i jej przydatki.           

W konsekwencji wiele kluczowych efektów kierunkowych jest sformułowanych pod kątem 

nabycia przez absolwentów kompetencji farmaceutycznych, które w pracy zawodowej 

pozwolą im czynnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza obszar 

czysto kosmetologiczny związany z pielęgnacją i upiększaniem ciała ludzkiego (nauki            

o zdrowiu) i ze schorzeniami skóry (nauki medyczne).  

 

1.7.  

Nie dotyczy 

1.8.  

     Nie dotyczy 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

2.1.  

Program studiów dla kierunku Kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym UML 

opracowany w 2013 roku na tok kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 

2013/2014 według Uchwały Nr CCCXCII/2012 Senatu UML z dnia 29.02.2012 roku 

(Załącznik nr 2.1.1 US CCCXCII_2012) w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów 

w zakresie uchwalania programów i planów studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych 

studiach magisterskich prowadzonych w UML, ewoluował, ulegając sukcesywnie 

modyfikacjom w kolejnych cyklach kształcenia z uwagi na: 

 proces oceny i udoskonalania programu z uwzględnieniem uwag, spostrzeżeń kierowanych 

od studentów, jak również nauczycieli akademickich i interesariuszy zewnętrznych - 

placówek w których studenci odbywają praktyki, Konwentu Dziekanów Wydziałów 

Farmaceutycznych, 

 zmianę profilu z praktycznego na ogólnoakademicki podjętą na wniosek Dziekana 

Wydziału Farmaceutycznego po obradach Konwentu Dziekanów Wydziałów 

Farmaceutycznych w 2017,  

 dostosowanie programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących: 

Od 2013 do 2017 roku przy opracowywaniu programu odnoszono się do wymagań ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. z 2012 roku, Dz.U., poz. 572 z późn. zm.) z dnia 27 lipca 

2005 roku  i  rozporządzeń MNiSW: w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (j.t. Dz. U. z 

2013 roku, poz. 1273) z dnia 4.11.2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) z dnia 2.11.2011 roku, w sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr, 

poz. 1370) z dnia 3.10.2014 roku (z uwzględnieniem również wytycznych: w sprawie 

podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej/Dz. U. 

poz. 1356/ z dnia 3.10.2014 roku, w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć 

zaliczonych przez studenta /Dz. U. Nr 201, poz. 1187/ z dnia 14.09.2011 roku, w sprawie 

tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz 

niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów 

podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) z dnia 

1.09.2011 roku 

Od 2017 do 2019 roku przy opracowywaniu programu odnoszono się do wymagań ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2016, 1842) z dnia 27 lipca 2005 roku                      

i rozporządzeń MNiSW: w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016, poz. 1596) 

z dnia 26.09.2016 r., w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz.U. 2016, poz. 1594) z dnia 26.09.2016 

roku oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64 z późn. zm.)       

z dnia 22.12.2015 roku 
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W 2019 roku został opracowany program studiów na tok kształcenia rozpoczynający się   

w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z Uchwałą Nr CCXXI/2018 Senatu UML z dnia 

19.12.2018 roku (Załącznik nr 2.1.2 US CCXXI_2018) w sprawie ustalenia wytycznych        

w zakresie uchwalania programów studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach 

magisterskich na rok akademicki 2019/2020 prowadzonych w UML, na podstawie art. 227 

ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo           

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669).  

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku Kosmetologia, w skład której wchodzą: 

pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci i przedstawiciele pracodawców (interesariusze 

zewnętrzni), przygotowując program uwzględniła wymagania zawarte w rozporządzeniach 

MNiSW z dnia 27.09.2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861), z dnia 14.11.2018 

roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. poz. 2218), z dnia 20.09.2018 roku w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 1818) 

oraz ustawę z dnia 22.12.2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018, 

poz. 2153).  

Zasadnicze modyfikacje programowe przedstawia poniższa rycina: 

 

 

Program kolejno 

dostosowany do 

następujących wytycznych: 

PR-profil praktyczny 

OA-profil ogólnoakademicki 

KRK-Krajowe Ramy 

Kwalifikacji 

PRK-Polskie Ramy 

Kwalifikacji 

BL. d.w.-bloki przedmiotów 

„do wyboru”, nie mniej niż 

30% ECTS 

50%K - nie mniej niż 50% 

ECTS realizowanych w 

kontakcie z nauczycielem 

akademickim 

Działalność naukowa Uniwersytetu była punktem wyjścia do formułowania efektów 

kształcenia i proponowania metod ich realizacji oraz weryfikacji. Treści programowe zostały 

zintegrowane z tematami (problemami) w zakresie aktywności naukowej nauczycieli 

akademickich i w tym aspekcie specjalistami w dyscyplinach do których kierunek został 

przyporządkowany. Kształcenie odbywa się na fundamencie najnowszych osiągnięć 

naukowych w zakresie właściwym dla kierunku Kosmetologia umożliwiając zdobywanie 
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wiedzy i umiejętności postępowania opartego na argumentach naukowych. Program 

kształcenia przygotowuje nie tylko do fachowego wykonywania zawodu kosmetologa            

w warunkach świadczenia usług kosmetycznych, lecz również do kontroli jakości środków 

kosmetycznych i odnosi się do umiejętności prowadzenia badań naukowych.  

Senat UML po zatwierdzeniu efektów kształcenia (Uchwała Nr CLI/2018 Senatu UML      

z dnia 21.03.2018 roku - Załącznik nr 2.1.3 US CLI_2018) zobowiązał dziekana Wydziału 

Farmaceutycznego do dostosowania do nich planu i programu studiów. Program kształcenia 

(program studiów i plan studiów), pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Studentów 

został przyjęty przez Radę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej     

w dniu 27 czerwca 2019 roku (Uchwała Nr X/30/2019 Rady Wydziału Farmaceutycznego       

z Oddziałem Analityki Medycznej UML - Załącznik nr 2.1.4 Uchwała Nr X_30_19).  

Dostosowanie programu studiów do potrzeb studentów  

Wydziałowa Komisja Programowa dla kierunku Kosmetologia ustalając program studiów 

brała pod uwagę analizę satysfakcji studentów, uwagi od studentów i nauczycieli, wyniki 

monitorowania karier zawodowych absolwentów, analizę zgodności zakładanych efektów 

uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz opinie interesariuszy. 

Szczególną uwagę Komisja przywiązuje do opinii studentów i ich potrzeb. Przykładem 

dostosowania programu do potrzeb studentów jest zmiana praktyk zawodowych wakacyjnych 

na śródroczne od 2017 roku (ze względu na okresy urlopowe pracodawców i związane z nimi 

trudności znalezienia miejsc praktyk,  oraz fakt, iż pewne zabiegi, szczególnie z użyciem 

kwasów, nie mogą być wykonywane w okresie silnej penetracji światła słonecznego). Innym 

przykładem jest uczestnictwo studentów w wyborze tematyki zajęć w ramach warsztatów 

praktycznych. 

Dobór kluczowych treści kształcenia wiąże się ściśle z koncepcją oraz celami kształcenia,   

i jest podyktowany dostosowaniem oferty edukacyjnej do dynamicznie rozwijającego się 

rynku potrzeb kosmetycznych, potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego oraz 

wykształceniem kompetentnej kadry w zakresie kosmetologii holistycznej; kosmetologów, 

którzy mają nawyk czerpania wiedzy z publikacji naukowych, poszukujących nowych 

rozwiązań, świadomych własnych ograniczeń, otwartych na współpracę z ekspertami               

i posługujących się specjalistycznym językiem obcym (KS2_C.U01).  

W procesie kształcenia student ma sposobność zdobywania wiedzy i umiejętności               

z zakresu kosmetologii oraz kształtowania postaw sprzyjających podejmowaniu wyzwań 

stawianych przed nim w życiu zawodowym, czyli z jednej strony postawy empatii, z drugiej 

zaś postawy przedsiębiorczości.  

Kosmetologia dotyczy wiedzy, która wywodzi się z obszaru nauk medycznych, i jest ściśle 

powiązana z kierunkiem farmacja.   

Treści kształcenia zawierają się w trzech głównych grupach tematycznych, powiązanych         

z kierunkowymi efektami uczenia się (przykłady) i dyscyplinami do których kierunek jest 

przyporządkowany: 

 z obszaru nauki farmaceutyczne – treści z zakresu chemii, fizyki, biologii oraz treści 

dotyczące leku dermatologicznego i szeroko pojętego kosmetyku, tj. składu i zastosowania 

upiększających surowców naturalnych i syntetycznych, wytwarzania i formulacji 
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kosmetyku, kontroli jakości surowca i kosmetyku oraz jego właściwości, skuteczności         

i bezpieczeństwa 

(np. efekty: KS2_B.W06, KS2_B.W09, KS2_B.W10, KS2_B.W11 KS2_B.W14, 

KS2_B.W15, KS2_B.U09, KS2_B.U10, KS2_B.U11, KS2_B.U12, KS2_B.U13, 

KS2_B.U14, KS2_B.U15, KS2_B.U16, KS2_B.U17, KS2_B.U18,  KS2_B.U19, 

KS2_B.U20, KS2_B.U21, KS2_K09) 

 z obszaru nauk medycznych – treści dotyczące budowy ciała ludzkiego, funkcjonowania    

w stanie zdrowia i choroby, szeroko pojętych schorzeń skóry i jej przydatków w zakresie 

właściwym dla kierunku Kosmetologia oraz schorzeń uniemożliwiających wykonywanie 

zabiegów kosmetycznych i wymagających konsultacji z dermatologiem 

(np. efekty: KS2_A.W01, KS2_A.W02, KS2_A.W03, KS2_A.W04, KS2_B.W01, 

KS2_A.U01, KS2_A.U02, KS2_A.U03, KS2_A.U04, KS2_B.U01, KS2_K04) 

 z obszaru nauk o zdrowiu – treści dotyczące estetyki i pielęgnacji ciała ludzkiego, dbałości 

o jego piękno i urodę, zachowań promujących zdrowy tryb życia, profilaktyki chorób 

skóry i przedwczesnych, zewnętrznych oznak starzenia, pielęgnacji skóry zmienionej 

chorobowo, współpracy z dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym oraz 

umiejętności praktycznych poprawiających ogólny stan fizjologiczny organizmu 

(efekty: KS2_B.W02, KS2_B.W11, KS2_C.W04, KS2_B.U02, KS2_B.U04, KS2_B.U06, 

KS2_B.U07,  KS2_B.U21, KS2_C.U03, KS2_C.U06, KS2_PZ.U01, KS2_K04)  

 

2.2.  

W toku kształcenia zastosowano następujące grupy metod:  

 metody podające (asymilacji wiedzy). Z grupy metod podających opartych na 

mechanizmie uczenia się poprzez przyswajanie przekazywanych informacji w sposób 

werbalny wykorzystano np. wykład, pogadankę podającą, prelekcję, objaśnienie, 

 metody praktyczne (operacyjne) kształtujące i rozwijające umiejętności, nawyki                   

i sprawności o charakterze praktycznym; oparte na działalności praktycznej, na właściwym 

posługiwaniu się regułami przy wykonywaniu określonych zadań (np. ćwiczenia 

przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia praktyczne, instruktaż), 

 metody oglądowe (będące odmianą metod praktycznych), opierające się na obserwacji; 

wykorzystano różne odmiany pokazu, np. pokaz z instruktażem, pokaz z objaśnieniem 

(demonstracja), pomiar, 

 metody problemowe (poszukujące). Z grupy metod problemowych, które aktywizują 

studenta do samodzielnego dochodzenia do wiedzy w toku rozwiązywania problemów, 

zadań o charakterze poznawczym lub praktycznym wykorzystano np. uczenie się               

w oparciu o problem, wspólne i samodzielne rozwiązywanie zadań, dyskusję dydaktyczną, 

 metody aktywizujące, które w toku postępowania dydaktycznego stwarzają warunki do 

zaangażowania i aktywnego udziału studenta w zajęciach np. metoda przypadku, zajęcia 

terenowe, tworzenie konspektów, projektów, metoda symulacyjna, burza mózgów, 

 metody waloryzacyjne (eksponujące), w których studenci obserwują, odtwarzają, 

wytwarzają lub przeżywają określone wartości np. o charakterze estetycznym, takie jak 

film, ekspozycja, pokaz czynności, akwarium, prezentacja multimedialna,  

 metody programowe z użyciem komputera. 
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Przy doborze odpowiednich metod kształcenia kierowano się: 

 wyznaczonymi celami kształcenia 

 formami organizacyjnymi zajęć 

 dysponowanymi środkami dydaktycznymi 

 treściami i specyficznymi cechami przedmiotu 

Koordynatorzy poszczególnych przedmiotów zwracali też uwagę na możliwości                  

i posiadaną wiedzę studentów oraz osobowość i charakter nauczyciela. 

Proces dydaktyczny na kierunku Kosmetologia wykorzystuje klasyczne formy 

prowadzenia zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia (w tym laboratoria), zajęcia praktyczne        

i praktyki zawodowe z zastosowaniem wymienionych metod kształcenia. 

Biorąc więc pod uwagę formy realizacji zajęć, w ramach wykładów i seminariów 

stosowane są głównie metody podające, czyli przekazu wiedzy, zaś w ramach ćwiczeń i zajęć 

praktycznych stosowane są głównie metody praktyczne, wspomagane udziałem metod 

problemowych, oglądowych, aktywizujących i waloryzacyjnych, których dobór zależy           

w dużej mierze od przekazywanych treści i środków dydaktycznych. 

Te różnorodne metody służą osiągnięciu pożądanych kompetencji (np. efektów: 

KS2_B.W02, KS2_C.W02, KS2_B.U02, KS2_B.U04, KS2_C.U03, KS2_A.U04, 

KS2_C.U06, KS2_B.U07, KS2_B.U15, KS2_B.W04) i przygotowują studentów do 

samodzielnego wykonywania zadań zawodowych i rozwiązywania problemów 

kosmetologicznych o charakterze praktycznym. 

W ramach zajęć audytoryjnych studenci kształcą umiejętności językowe (w oparciu            

o podręczniki i materiały fachowe, tematyczne z czasopism naukowych obcojęzycznych, 

ulotek, materiałów reklamowych oraz internetowych baz danych) prowadzące do osiągnięcia 

poziomu B2 biegłości językowej w zakresie specjalistycznego i akademickiego języka obcego 

(angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego – do wyboru),              

z zastosowaniem typowych metod kształcenia umiejętności lingwistycznych, tj. analiza tekstu 

obcojęzycznego, słuchanie, rozmówki, krótkie wypowiedzi pisemne i prezentacje (efekt: 

KS2_C.U01 potrafi aktywnie posługiwać się specjalistycznym słownictwem 

obcojęzycznym z zakresu studiowanego kierunku w pracy zawodowej i działalności 

badawczej). 

W ramach przedmiotu technologie informacyjne studenci kształcą umiejętności 

posługiwania się współczesnymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi z rodziny 

technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie 

elektronicznej (efekty: KS2_C.U04 potrafi efektywnie i efektownie przekazywać informacje, 

w tym z użyciem nowoczesnych narzędzi multimedialnych, KS2_PM.U03 potrafi korzystać        

z literatury naukowej krajowej i zagranicznej, właściwie dobrać źródła informacji, stosować 

odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-

komunikacyjne, w zakresie właściwym dla problemu badawczego i studiowanego kierunku). 

 

Przykładowe powiązania metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności 

oraz kompetencji społecznych: 

KS2_B.W03 zna charakterystykę i przyczyny osteoporozy, dolegliwości w obrębie aparatu 

ruchu, układu krążenia oraz metody ich rehabilitacji (przekaz wiedzy w ramach wykładu, 

tworzenie konspektów m.in. ćwiczeń dla różnych schorzeń w ramach seminarium). 
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KS2_OA.W01 zna najnowsze osiągnięcia naukowe i zasady postępowania oparte na 

dowodach naukowych w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu (przekaz wiedzy 

w ramach wykładu, objaśnienie, dyskusja, burza mózgów). 

KS2_B.W07 ma wiedzę z zakresu budowy, właściwości, mechanizmów działania                  

i zastosowania substancji biologicznie czynnych  w kosmetyce i lecznictwie w zakresie 

właściwym dla studiowanego przedmiotu (prezentacja multimedialna i zadania 

aktywizująco-problemowe w ramach wykładu). 

KS2_B.W06 zna podstawy perfumerii, aromachologii, aromaterapii i zasady 

aromamarketingu (przekaz wiedzy w ramach wykładu i metody aktywizujące w ramach 

ćwiczeń). 

KS2_B.W13 zna techniki/metody i procedury badań laboratoryjnych kosmetyków                  

i zagadnienia związane z walidacją metody analitycznej (przekaz wiedzy w ramach wykładu 

oraz metody praktyczne, oglądowe i problemowe w ramach ćwiczeń przedmiotowych). 

KS2_PZ.W01 ma poszerzoną wiedzę w zakresie kosmetologii leczniczej, w znacznym 

stopniu w zakresie kosmetologii korekcyjnej, pielęgnacyjnej i upiększającej (prelekcja 

wprowadzająca, ćwiczenia praktyczne: instruktaż, pokaz z instruktażem, pokaz                       

z objaśnieniem, obserwacja zabiegów i obsługi klienta, współudział w realnym zabiegu, 

samodzielna realizacja zadań np. zabiegu pod nadzorem opiekuna, wielokierunkowa obsługa 

klienta). 

KS2_B.U25 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą 

specjalistyczną mającą zastosowanie w kosmetologii (w ramach ćwiczeń przedmiotowych 

pogadanka dydaktyczna, pokaz z instruktażem lub/i objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne, 

dyskusja dydaktyczna, uczenie się w oparciu o problem, burza mózgów, film).  

KS2_B.U04 potrafi wykonywać dopuszczalne i zalecane kosmetyczne zabiegi lecznicze 

(instruktaż, demonstracja, symulacja, pokaz zabiegu). 

KS2_B.U15 potrafi analizować leki dermatologiczne pod względem tożsamości, zawartości 

i czystości w kontekście ich bezpieczeństwa dla pacjenta (w ramach seminarium i ćwiczeń: 

objaśnienie, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz z objaśnieniem, sesje rozwiązywania problemu 

oraz akwarium). 

KS2_B.U23 potrafi pełnić rolę przywódczą podczas realizacji zadań zawodowych 

charakteryzując się przy tym przedsiębiorczością i sprawną organizacją pracy, w zakresie 

właściwym do studiowanego przedmiotu (praktyczne stosowanie wiedzy, metody 

problemowe i aktywizujące w ramach ćwiczeń). 

KS2_A.U06 potrafi posługiwać się wiedzą dotyczącą farmakoterapii wybranych chorób lub 

ich objawów w zakresie właściwym dla studiowanego przedmiotu (metody problemowe           

i aktywizujące w ramach seminariów). 

KS2_PM.U02 potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, zinterpretować 

i prezentować dane doświadczalne oraz odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w zakresie 

właściwym dla problemu badawczego i studiowanego kierunku (ćwiczenia specjalistyczne       

w ramach których student realizuje zadania badawcze we współpracy z promotorem oraz 

sesje rozwiązywania problemu w zakresie których student rozwiązuje problemy badawcze we 

współpracy z promotorem). 

KS2_K04 jest gotów do rozwiązywania dylematów etycznych pojawiających się przy 

realizacji zadań badawczych lub zawodowych, w tym okazywanie zrozumienia dla 
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problemów wynikających z choroby przewlekłej, czy niepełnosprawności (dyskusja, wspólne 

projektowanie zabiegów, symulacja). 

KS2_K03 jest gotów odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 

siebie lub innych zadania (metody realizacji: pogadanka uczenie się w oparciu o problem, 

symulacja, pokaz zdjęć z powikłaniami). 

 

2.3.  

Program studiów kierunku Kosmetologia nie przewiduje obowiązku prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jednakże dopuszcza taką 

możliwość w zależności od przygotowania nauczyciela. Nauczyciele Wydziału byli 

przeszkoleni w zakresie tworzenia kursów e-learningowych na platformie Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) w ramach projektu "M-EDukator - 

program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej UM w Lublinie" 

współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w obrębie Europejskiego Funduszu 

Społecznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Metody e-learningowe (w wymiarze do 60% liczby godzin danego przedmiotu) mogą być 

stosowane do przekazywania treści kształcenia objętych wykładami i seminariami, które 

zamieszcza się na platformie e-learningowej jako pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe            

i filmowe. Nauczyciel akademicki realizujący kształcenie w formie e-learningowej jest 

zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla studentów ze znajomości pracy      

z platformą e-learningową, zapewnienia materiałów dydaktycznych opracowanych                 

w odpowiednich formatach plików, aktualizowania treści kształcenia nie rzadziej niż raz        

w roku akademickim, kontroli aktywności studentów, przeprowadzenia 4-6 testów lub zadań 

sprawdzających w ciągu jednego semestru, zapewnienia studentom osobistych konsultacji w 

siedzibie Uczelni (nie mniej niż 10% czasu zajęć e-learningowych) oraz przeprowadzenia 

egzaminu/zaliczenia przedmiotu w siedzibie Uczelni. 

Od bieżącego roku akademickiego szkolenie z „informacji naukowej” dla studentów 

kierunku Kosmetologia, studia II stopnia,  będzie realizowane z zastosowaniem metod e-

learningowych. 

Zasady organizacji zajęć z zastosowaniem technik kształcenia na odległość w UML 

reguluje Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora UML z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(Załącznik nr 2.3.1 ZR 53_2018) z zachowaniem warunków określonych w rozdziale 5, § 12 

Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów. 

 

 

2.4.  

Zgodnie z Regulaminem Studiów (Załącznik nr 2.4.1 Regulamin studiów - US CCLI_2019) 

studenci kierunku Kosmetologia mają możliwość odbywania studiów według indywidualnego 

programu studiów, w tym indywidualnego planu studiów. Indywidualny program studiów 

polega w szczególności na rozszerzeniu zakresu wiedzy w wybranych specjalnościach, na 

udziale studenta w pracy naukowej, działalności organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu lub 

środowiska oraz na odbywaniu zajęć objętych programem danego roku bez przypisywania 
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studenta do grupy z zachowaniem wymaganej punktacji ECTS. Decyzje w przedmiocie 

odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, wydaje 

Dziekan odpowiedniego Wydziału w porozumieniu z Prorektorem ds. Kształcenia. 

Studentowi, który uzyskał zgodę na odbywanie studiów w ramach IPS, Dziekan przydziela 

opiekuna spośród pracowników badawczo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień 

naukowy doktora. Opiekun wspólnie ze studentem ustalają szczegółowy harmonogram 

realizacji indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, w porozumieniu z 

kierownikami jednostek dydaktycznych, który przedstawiany jest do akceptacji Dziekana. 

Studenci kierunku Kosmetologia mają również, za zgodą Dziekana, możliwość 

studiowania według indywidualnej organizacji studiów. Indywidualna organizacja studiów 

jest to tryb odbywania studiów według indywidualnie ustalonych terminów zajęć, zaliczeń i 

egzaminów. Realizowana przez studentów indywidualna organizacja studiów musi być 

zgodna z obowiązującym planem studiów i programem studiów, uwzględniającym 

osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS. 

O przyznanie indywidualnej organizacji studiów mogą ubiegać się studenci, którzy: 

 są członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry 

uniwersjadowej bez względu na przynależność klubową; 

 są osobami niepełnosprawnymi;  

 są osobami odbywającymi część studiów w ramach krajowych i międzynarodowych 

programów wymiany studentów; 

 wykażą zaistnienie innych szczególnie uzasadnionych zdarzeń losowych; 

 są przewodniczącymi samorządu studentów; 

 studentki w ciąży i studenci będący rodzicami (w tym przypadku mają oni 

zagwarantowaną możliwość odbywania studiów według indywidualnej organizacji 

studiów do czasu ich ukończenia). 

Uczelnia stwarza również możliwość uczestniczenia w zajęciach poza planem studiów. 

Zajęcia te są traktowane jako przedmioty ponadprogramowe zakończone zaliczeniem. 

Dla studentów niepełnosprawnych Uczelnia oferuje szereg udogodnień procesu uczenia się. 

Dla studentów słabowidzących dostępne są do wypożyczenia powiększalniki kieszonkowe 

ułatwiające powiększanie tekstu materiałów dydaktycznych. Dla studentów słabosłyszących 

są dostępne  aparaty słuchowe umożliwiające komunikacje na zajęciach dydaktycznych 

pomiędzy studentem a wykładowcą. Biblioteka Główna UML została wyposażona w  

oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające oraz zestaw komputerowy do czytelni 

głównej oraz w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające do pracowni 

komputerowej wraz z klawiaturami z powiększonymi klawiszami dla osób słabowidzących. 

Udogodnienia w zakresie infrastruktury zostały zrealizowane poprzez dostępne platformy i 

podjazdy schodowe dla studentów z niepełnosprawnością ruchową. 

Studenci kierunku Kosmetologia mają możliwość uczestniczenia w wymianie 

międzynarodowej. Szczegóły dotyczące umiędzynarodowienia opisano szerzej w kryterium 7. 

 

2.5.  

Program studiów określa w szczególności: 
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 nazwę kierunku studiów: Kosmetologia 

 formę studiów: studia stacjonarne 

 poziom kształcenia: studia II stopnia 

 profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 liczbę semestrów: 4 semestry 

 liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów: 120 ECTS 

 tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

 przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin: nauki medyczne i nauki o zdrowiu i 

dyscyplin naukowych: nauki farmaceutyczne (dyscyplina wiodąca w ramach której 

będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się), nauki o zdrowiu i nauki 

medyczne  

 wskazanie procentowego udziału ECTS dla każdej z dyscyplin: nauki farmaceutyczne – 

56%, nauki o zdrowiu – 28% i nauki medyczne – 16% 

 liczbę godzin zajęć w całym toku kształcenia: 1665 h 

 liczbę punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich: 50,4% ogólnej liczby punktów ECTS 

 zajęcia z przypisanymi efektami uczenia się i treściami programowymi  

 formy i metody realizacji oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się ustalone dla całego 

cyklu kształcenia, 

 liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk 

humanistycznych lub społecznych: 5 ECTS 

 wybór zajęć: 30% ogólnej liczby punktów ECTS  

 efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego z przypisanymi punktami ECTS: 

30 godzin kontaktowych i  1 ECTS 

 zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 15 godzin, nie przypisując im punktów 

ECTS 

 wymiar, zasady i formę odbywania praktyk oraz liczbę punktów ECTS: warsztaty 

praktyczne – 10 ECTS i praktyki  zawodowe śródroczne – 6 ECTS 

 plan studiów (Załącznik 2.5.1 Plan studiów KS_2cykl kształcenia 2019-2021harmonogram 

zajęć dostępny jest dla studentów w formie elektronicznej poprzez Platformę Studenta – 

(Zintegrowany System Informatyczny – ZSI).  

 sylabusy (Załącznik nr 2.5.2 Przykładowy Sylabus KS2) 

 ogólną charakterystykę studiów  

Liczba punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiot odzwierciedla nakład 

pracy studentów (uwzględniający godziny kontaktowe oraz czas poświęcony na samodzielne 

uczenie się) związany z uzyskaniem założonych dla nich efektów uczenia się: przyjęto, że      

1 ECTS odpowiada 25 h pracy studenta (za wyjątkiem języka obcego: 1 ECTS odpowiada     

30 h pracy studenta). 

Łączna liczba punktów przyporządkowana przedmiotom w każdym semestrze wynosi       

30 punktów ECTS, a w roku akademickim 60 punktów ECTS. 

Studenci kosmetologii rozpoczynający naukę w UML są zobowiązani do uczestniczenia w 

obowiązkowym szkoleniu z zakresu BHP w wymiarze 4  godzin, prowadzonym w formie 
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wykładów, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia i rodzaj wyposażenia 

technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.  

W programie studiów II stopnia przewidziano realizację doświadczalnej pracy 

dyplomowej w ramach modułu, w skład którego wchodzą zajęcia specjalistyczne dotyczące 

prowadzenia badań naukowych – 200 h, 13 ECTS, seminarium magisterskie – 14 h, 1 ECTS 

i egzamin magisterski – 2 h, 3 ECTS. 

W planie studiów zostały uwzględnione następujące moduły: 

 podstawowe: 200 h, 13% ECTS 

 kierunkowe: 590 h, 40% ECTS 

 uzupełniające, które rozszerzają treści kształcenia przedmiotów podstawowych  

i kierunkowych: 254 h, 13% ECTS 

 2 bloki przedmiotów „do wyboru”: po 605 h, 30% ECTS 

 warsztaty praktyczne: 150 h, 8% ECTS 

 praktyki zawodowe: 150 h, 5% ECTS  

Do zajęć wybieranych przez studenta, lub których treści kształcenia są dostosowane do 

preferencji studentów zaliczono: 

 przedmioty „do wyboru” (Załącznik 2.5.1 Plan studiów KS_2cykl kształcenia 2019-2021) 

 warsztaty praktyczne  

 praktyki zawodowe 

 zajęcia specjalistyczne z zakresu pracy dyplomowej             

Do zajęć powiązanych z „praktycznym przygotowaniem zawodowym” zaliczono: 

 przedmioty kierunkowe, uzupełniające i przedmioty „do wyboru” rozwijające umiejętności 

kosmetologiczne i związane z kosmetykiem 

 warsztaty praktyczne 

 praktyki zawodowe                    

Do zajęć powiązanych z „prowadzonymi badaniami naukowymi” zaliczono moduł praca 

magisterska i przedmioty przekazujące treści bazujące na dokonaniach nauki i zasadach 

praktyki czerpiących z poznania naukowego w zakresie właściwym dla kierunku 

kosmetologia (większość przedmiotów podstawowych, kierunkowych i uzupełniających oraz 

niektóre przedmioty do „wyboru”) (Załącznik nr 2.5.3 Wskaźniki liczbowe KS2). 

 

2.6.  

Zajęcia kształcące efekty w zakresie wiedzy, prowadzone w formie wykładów stanowią 13%; 

zajęcia kształcące efekty w zakresie wiedzy i umiejętności, prowadzone w formie seminariów 

(w tym także seminariów praktycznych) stanowią 34%; w sumie wykłady i seminaria 47% 

ogólnej liczby zajęć przewidzianych do realizacji. 

Zajęcia kształcące efekty, głównie w zakresie umiejętności, prowadzone w formie 

ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych stanowią odpowiednio 37%, 7% i 9%, 

w sumie 53% ogólnej liczby zajęć przewidzianych do realizacji. 

Liczebność grup studenckich jest uzależniona od formy prowadzonych zajęć i jest 

uregulowana Zarządzeniem Nr 9/2019 Rektora UML z dnia 12 lutego 2019 (Załącznik nr 

2.6.1 ZR 9_2019) w sprawie określenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych 
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prowadzonych na UML (Zmienione Zarządzeniem nr 23/2019 Rektora UML z dnia 15 marca 

2019 – Załącznik nr 2.6.1 ZR 9_2019), które mówi, że: 

 wykłady prowadzi się łącznie dla wszystkich studentów danego roku studiów  

 ćwiczenia analityczne, chemiczne oraz ćwiczenia w pracowniach umiejętności 

zawodowych prowadzi się w grupach 10-osobowych 

 lektoraty z języków obcych w grupach 15-20-osobowych 

 zajęcia z wychowania fizycznego w grupach 20 osobowych 

 seminaria w grupach 25-30 osobowych 

 zajęcia inne niż wymienione w grupach nie mniejszych niż 20-osobowych 

 

2.7.  

Program studiów przewiduje realizację warsztatów praktycznych i praktyk zawodowych, 

które stanowią integralną część procesu kształcenia. Warsztaty praktyczne są realizowane w I, 

II i III semestrze. Studenci wybierają tematykę zajęć, których celem jest rozszerzenie wiedzy i 

umiejętności w zakresie kosmetologii w kontekście przygotowania przyszłych absolwentów 

do podjęcia pracy zawodowej.  

Praktyki zawodowe są realizowane w II i III semestrze w gabinetach kosmetycznych. Ich 

celem jest przygotowanie przyszłych absolwentów do oczekujących ich zadań oraz 

przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Praktyka umożliwia 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 

pracownikami. Praktyka daje również możliwość zaprezentowania przez studenta jego 

umiejętności pracy w zespole.  

System doboru i monitorowania kształcenia praktycznego w gabinetach kosmetologicznych 

Regulamin praktyk szczegółowo określa zasady organizacji, realizacji i uzyskiwania 

zaliczeń z praktyk. Treści programowe praktyk, efekty uczenia się i metody weryfikacji 

opisano w sylabusie praktyk  określając sposób dokumentowania przebiegu praktyk                 

i wykonywanych zadań (Dziennik Praktyk) oraz oceniania przez opiekuna praktyk.  

Organizacja praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia odbywa się w oparciu            

o formalnie przyjęte i opublikowane zasady w postaci Regulaminu praktyk. Wskazano w nim 

m.in. osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad praktykami; kryteria, jakie muszą 

spełnić jednostki przyjmujące studentów na praktyki zawodowe, odnoszące się do założonych 

efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych.  

Uczelnia zapewnia miejsce odbywania praktyk, w których możliwe jest osiągniecie przez 

studenta efektów uczenia się, jednakże student może odbywać praktyki w wybranym przez 

siebie gabinecie (placówce) wg indywidualnych preferencji, o ile ten zapewni studentowi 

realizację efektów uczenia się. Zatwierdzenie miejsca odbywania praktyk wybranego przez 

studenta odbywa się po przeprowadzeniu analizy profilu działalności jednostki z programem 

praktyk celem weryfikacji, czy student będzie miał możliwość osiągnięcia założonych 

efektów uczenia się. System indywidualnego wyboru miejsca praktyk został wprowadzony ze 
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względu na często zgłaszaną przez studentów potrzebę odbywania praktyk w pobliżu miejsca 

zamieszkania, głównie z uwagi na koszty. 

W przypadku indywidualnego wyboru miejsca praktyk student musi uzyskać zgodę 

opiekuna z ramienia UML i placówki przyjmującej, wówczas zawierana jest umowa               

o organizację studenckiej praktyki między Uczelnią, a organizatorem praktyki. Organizator 

zobowiązuje się do stworzenia warunków koniecznych do zrealizowania praktyki zgodnie z 

jej programem zawartym w sylabusie praktyk, zapewniając praktykantowi odpowiednią 

infrastrukturę i wyposażenie.  

Określono również wymogi dotyczące kompetencji opiekunów praktyk oraz ich zadania 

związane z wdrożeniem studentów do praktyki, ale także zlecania, wyjaśniania i realizowania 

z nimi określonych zadań wynikających z przebiegu praktyki i służących osiągnięciu efektów 

uczenia się. Praktyki na studiach II stopnia odbywają się wyłącznie w gabinetach 

kosmetologicznych, gdzie funkcję opiekuna z ramienia gabinetu pełni kosmetolog. 

Wymagania są zgodne z programem nauczania, który uwzględnia na II stopniu studiów 

kształcenie z zakresu typowej kosmetologii (upiększającej i leczniczej).  

Miejsca odbywania praktyk zawodowych podlegają ewaluacji przez studentów                    

i przedstawicieli Uczelni. Do przykładowych praktykodawców na ocenianym kierunku 

studiów należy zaliczyć m.in.: (Załącznik nr 2.7.1 - Lista gabinetów). Ewaluacja praktyk 

przez interesariuszy, głównie wewnętrznych służy doskonaleniu programu praktyk i jego 

realizacji, np. rozwiązywaniu lub nieprzedłużaniu umów o realizację praktyk zawodowych          

z nierzetelnymi praktykodawcami. 

Realizacja monitoringu praktyk odbywa się poprzez fizyczną obecność opiekuna                 

z ramienia Uczelni w miejscu praktyk i/lub poprzez rozmowę telefoniczną. Kontrola fizyczna 

przeprowadzana jest w trzech losowo wybranych gabinetach, zaś telefoniczna we wszystkich 

miejscach praktyk. Praktykodawcy i praktykanci zgłaszają na bieżąco problemy i trudne 

sytuacje, które są bezzwłocznie rozwiązywane. 

Efektem monitoringu jest protokół kontroli zatwierdzany przez opiekuna i koordynatora 

praktyk ze strony UML. 

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie przez studenta znajomości ogólnych zasad 

organizacji i funkcjonowania gabinetu, obsługi klienta oraz praktycznych umiejętności            

w zakresie posługiwania się aparaturą i wykonywania zabiegów kosmetologicznych.  

Wymogi ze strony UML w odniesieniu do miejsca realizacji praktyk dotyczą: 

 poziomu usług: minimum na standardowym poziomie, lub specjalistycznych usług na 

wysokim poziomie (wspólna ocena opiekuna praktyk ze strony UML, koordynatora 

praktyk, opiekuna praktyk ze strony gabinetu, praktykanta oraz sugestie innych studentów) 

 zakresu usług: usługi kosmetologiczne w zakresie twarzy, ciała, dłoni i stóp 

 zapewnienia realnej opieki nad studentem w zakresie dydaktycznym i nadzoru aktywności 

studenta 

 umożliwienia studentowi realizację praktyk zgodną z regulaminem i programem praktyk 

 zapewnienia realizacji praktyk w wyznaczonej przez UML ilości godzin dla studenta 

 zapewnienia studentowi możliwość wykonywania zabiegów z udziałem klientów pod 

nadzorem opiekuna 

 umożliwienia przeprowadzenie monitoringu praktyk przez opiekuna praktyk ze strony 

UML 
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 zapewnienia kontaktu telefonicznego między opiekunami praktyk ze strony gabinetu            

i UML  

 transferu informacji o wszystkich " trudnych sytuacjach" między opiekunami praktyk ze 

strony UML i gabinetu 

 

2.8.  

Nie dotyczy 

2.9.  

Nie dotyczy 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

3.1.  

Polityka rekrutacyjna na UML jest realizowana w oparciu o procedury regulujące zasady 

doboru kandydatów oparte na jasnych i czytelnych kryteriach, uwzględniające zasadę 

zapewnienia równych szans w podjęciu kształcenia wszystkim kandydatom, którzy uzyskali 

dyplom ukończenia studiów I stopnia kierunku kosmetologia i w terminie złożyli komplet 

wymaganych dokumentów. Proces rekrutacji na I rok studiów na kierunku Kosmetologia 

studia II stopnia prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale 

Farmaceutycznym powołana, zgodnie z obowiązującym wewnętrznymi  aktami prawnymi. 

Warunki rekrutacji dla kandydatów na kierunki studiów prowadzone na UML, w tym na 

kierunek Kosmetologia studia II stopnia stawiane kandydatom uchwalane są przez Senat i są 

podawane do publicznej wiadomości do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki,    

w którym ma się odbyć rekrutacja (w poprzednim stanie prawnym do 31 maja).  

Warunki rekrutacji zostały określone: 

na rok akademicki 2017/2018, Uchwałą Nr CDXCIX/2016 Senatu UML z dnia 25 maja 

2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w UML na rok akademicki 

2017/2018 (Załącznik nr 3.1.2 US CDXCIX_2016.) 

na rok akademicki 2018/2019, Uchwałą Nr LXXIII/2017 Senatu UML z dnia 24 maja 2017 

roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w UML na rok akademicki 2018/2019 

(Załącznik nr 3.1.3 US LXXIII_2017) 

na rok akademicki 2019/2020, Uchwałą Nr CCXIX/2018 Senatu UML z dnia 19 grudnia 

2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w UML na rok akademicki 

2019/2020 (Załącznik nr 3.1.4 US CCXIX_2018) 

Stosownie do w/w uchwał o przyjęcie na I rok studiów na kierunek Kosmetologia              

II stopnia, według poziomu kształcenia, mogą ubiegać kandydaci, którzy legitymują się 

dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia. 

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunek Kosmetologia począwszy od roku 

akademickiego 2019/2020 jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia uzyskana ze 

studiów I stopnia. Do średniej ocen nie są wliczane oceny z pracy dyplomowej i obrony pracy 

dyplomowej. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez 

grupę kandydatów większą niż liczba miejsc stosowane jest dodatkowe kryterium, którym jest 

wynik ukończenia studiów. W poprzednich latach tj. 2017/2018 i 2018/2019 podstawą 

przyjęcia na przedmiotowy poziom kształcenia były punkty z pisemnego egzaminu testowego 

z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia, ze 

szczególnym uwzględnieniem treści kierunkowych. Egzamin testowy składał się z 60 pytań       

z czterema wariantami odpowiedzi. 

Przyjęcia kandydatów na kierunek kosmetologia studia II stopnia na I rok studiów 

odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat UML. Limity przyjęć  na 

kierunek Kosmetologia studia II stopnia na rok akademicki 2017/2018, 2018/2019 oraz 

2019/2020 wynosiły odpowiednio 30, 29, 30.  

2017 
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Uchwała Nr LIII/2017 Senatu UML z dnia 22 marca 2017 roku (Załącznik nr 3.1.5 US 

LIII_2017) w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w UML na rok akademicki 

2017/2018, zmieniona Uchwałą Nr XCV/2017 Senatu UML z dnia 10 lipca 2017 roku           

w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w UML na rok akademicki 2017/2018 

2018 

Uchwała CLVIII/2018 Senatu UML z dnia 25 kwietnia 2018 roku (Załącznik nr 3.1.6 US 

CLVIII_2018) w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w UML na rok akademicki 

2018/2019, zmieniona Uchwałą Nr CLXXVIII/2018 Senatu UML z dnia 27 czerwca 2018 

roku w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w UML na rok akademicki 2018/2019 

2019 

Uchwała Nr CCLXIII/2019 Senatu UML z dnia 29 maja 2019 (Załącznik nr 3.1.7 US 

CCLXIII_2019) w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w UML na rok akademicki 

2019/2020, zmieniona Uchwałą Nr CCLXXVII/2019 Senatu UML z dnia 26 czerwca 2019 

roku w sprawie limitów przyjęć na studia prowadzone w UML na rok akademicki 2019/2020 

Liczba kandydatów aplikujących na I rok studiów na kierunek Kosmetologia studia            

II stopnia w roku akademickim: 2017/2018 kształtowała się na poziomie 1,37 na jedno 

miejsce, w 2018/2019 wynosiła 1,21 osób na 1 miejsce, natomiast w roku akademickim 

2019/2020 wynosiła 1,0.  

Na stronie UML w zakładce REKRUTACJA – statystyka 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/pozostale-informacje/statystyka/ dostępne są szczegółowe 

informacje nt. limitów punktów i liczbie osób na miejsce. 

 

Działania Uczelni promujące kierunek studiów Kosmetologia. 

Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na kierunku Kosmetologia są wyczerpująco 

informowani o zasadach rekrutacji na kierunek studiów, programie studiów, możliwościach 

podjęcia pracy poprzez stronę internetową Uczelni www.rekrutacja.umlub.pl.  

UML organizuje bezpośrednie spotkania z potencjalnymi kandydatami na studia w ramach 

corocznego „Dnia Otwartego”. W ramach tego wydarzenia kandydaci mogli uczestniczyć       

w pokazach, warsztatach i wykładach organizowanych przez nauczycieli akademickich oraz 

studentów starszych lat. 

Przykłady pokazów, prezentacji, wykładów: 

2015 

- Chcesz być piękna i mieć zdrowie! – kosmetolog ci podpowie 

- Tajemnice skóry widziane okiem dermatologa 

- Jaka moc drzemie w roślinach leczniczych 

2016 

- O pielęgnacji skóry na przykładzie motoryzacji 

- Kosmetologia – moda na zdrowie i urodę?  

- Jaka moc drzemie w roślinach leczniczych?  

2017 

- Widziane okiem dermatologa  

- O trądziku na wesoło 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/pozostale-informacje/statystyka/
http://www.rekrutacja.umlub.pl/


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 39 

 

2018 

- Dzień Wiosny z kosmetologią i sportem (instruktaż makijażu i korekty oprawy oka, 

stylizacja brwi za pomocą odpowiednich technik wizażu, porady w zakresie pielęgnacji, 

zabiegi pielęgnacyjne, manicure biologiczny i hybrydowy) 

2019 

- Tajemnice dermatologii, dbałość o twój wizerunek, to dbałość o twoje zdrowie  

 

Uczelnia również bierze udział w corocznych targach edukacyjnych organizowanych 

regionalnie oraz w Salonie Maturzystów organizowanych przez Perspektywy, w ramach 

których UML prezentuje swoją ofertę edukacyjną, rozpowszechniając informatory, również    

o kierunku Kosmetologia.  

Targi edukacyjne:  

2015:  

- XI Targi Edukacyjne EDUKACJA 2015, 24-25 marca, Lublin 

- Salon Maturzystów w Lublinie, 15-16 września  

- X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon, 10-11 marca  

2016: 

- XII Targi Edukacyjne EDUKACJA 2016, 16-17 marca, Lublin  

2017:  

- XIII Targi Edukacyjne EDUKACJA 2017, 16-17 luty, Lublin  

- Salon Maturzystów w Lublinie, 18-19 września  

2018:  

- XIV Targi Edukacyjne EDUKACJA 2018, 15-16 marca, Lublin  

- Salon Maturzystów w Lublinie, 26-27 września 

2019:  

- XV Targi Edukacyjne EDUKACJA 2019, 14-15 marca, Lublin  

- Salon Maturzystów w Lublinie, 26-27 września 

 

Corocznie prezentowane są również projekty festiwalowe na Lubelskim Festiwalu Nauki: 

- Zdrowe ciało - zdrowy duch. Wykorzystanie naturalnych olejków eterycznych jako środków 

pielęgnacyjnych i leczniczych 

- Preparaty na skórę - maści, kremy, żele, roztwory, zawiesiny, emulsje  

- Podpuchnięte oczy? Możesz temu sam zaradzić! 

- Małe laboratorium kosmetyczne. Zrób swój kosmetyk 

- Makijaż poprawiający urodę 

- Makijaż dla seniorów 

- Kosmetyki peelingujące - szorstka przyjemność dla skóry 

- Kosmetyki, które zrobimy sami w domu 

- Koenzym Q – eliksir młodości zamknięty w kapsułce 

- Kawa nie tylko z filiżanki czyli aromatyczny napój bogów zamknięty w kosmetykach 

- Jakie kosmetyki zrobisz w swojej kuchni: kosmetyki jadalne 

- Czy dobrze znasz swoją sylwetkę? Zasady komponowania garderoby 

- Choroby skóry a sposób odżywiania 

- Atrakcyjna kąpiel z własnoręcznie zrobionymi kosmetykami. 
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Niektóre z projektów dostają wyróżnienia jako projekt festiwalowy cieszący się największą 

popularnością. Wyróżniane są projekty prowadzone przez dr Katarzynę Wojciechowską          

z Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej. 

- 2016 „Wykorzystanie surowców roślinnych w recepturze aptecznej i w kosmetyce”, 

wyróżniony w kategorii Najlepszy Pokaz UML,  

- 2018 „Cukiernia kosmetyczna – kosmetyki, które aż chce się zjeść” zdobył wyróżnienie           

w kategorii – Najlepszy Pokaz przygotowany przez pracowników UML,  

- 2019 „Atrakcyjna kąpiel z własnoręcznie zrobionymi kosmetykami” zdobył wyróżnienie, 

jako projekt cieszący się największą popularnością.   

Pracownicy Wydziału prowadzą wykłady i pokazy w ramach współpracy pomiędzy UML 

a szkołami ponadpodstawowymi. Uczelnia zapewnia uczniom szkół współpracujących             

i partnerskich możliwość uczestnictwa: w wykładach gościnnych i wykładach otwartych, 

zajęciach prowadzonych przez studentów w ramach działalności kół naukowych, dniach 

otwartych Uczelni, wydarzeniach i imprezach organizowanych w Uczelni, wizytach na 

Uczelni w zorganizowanych grupach. 

 

3.2.  

Studenci z innych Uczelni mogą ubiegać się o przeniesienie na kierunki prowadzone           

w UML na podstawie §11 Regulaminu Studiów będącego załącznikiem do Uchwały Nr 

CCLI/2019 Senatu UML z dnia 17 kwietnia 2019 roku (Załącznik nr 2.4.1 Regulamin 

studiów - US CCLI_2019) oraz Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 2019 

roku (Załącznik nr 3.2.2 ZR 70_2019).  

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi, na kierunek Kosmetologia na studia         

II stopnia mogą przenieść się wyłącznie studenci stacjonarni studiujący w uczelniach 

krajowych. Przeniesienie może nastąpić najpóźniej na drugi semestr studiów II stopnia.  

Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem semestru letniego (drugiego semestru 

toku studiów). Studenci zamierzający przenieść się na UML są zobowiązani do zaliczenia 

wszystkich lat studiów w uczelni, z której zamierzają się przenieść, łącznie z rokiem lub 

semestrem, na którym obecnie studiują oraz zrealizować wszystkie praktyki wynikające            

z programu kształcenia. Studenci ubiegający się o przeniesienie zobowiązani są również do 

przedstawienia świadectwa maturalnego potwierdzającego przystąpienie do egzaminów          

z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym w UML na danym kierunku studiów 

zgodnie z uchwałą rekrutacyjną określającą warunki i tryb rekrutacji na studia                         

w UML na rok akademicki, na który aplikują.  

Składanie dokumentów przez studentów ubiegających się o przeniesienie z innej uczelni 

odbywa się w terminie od pierwszego do ostatnia dnia roboczego stycznia.  Za dzień złożenia 

dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby dziekanatu. Wykaz wymaganych 

dokumentów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 

2019 roku (Załącznik nr 3.2.2.a ZR 70_2019). Rozpatrywane są wyłącznie komplety 

dokumentów. 

W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż posiadany limit 

miejsc na poszczególnych latach studiów, przyjęcie następuje w oparciu o trzy kryteria: 
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 średnia ocen uwzględniająca wszystkie oceny uzyskane z egzaminów i zaliczeń 

zakończonych oceną z przedmiotów niekończących się egzaminem, łącznie z ocenami 

niedostatecznymi, obliczona w stosunku do najwyższej możliwej średniej ocen pomnożona 

przez wagę kryterium 25%, 

 wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji dla danego 

kierunku studiów, obliczony w stosunku do najwyższego możliwego wyniku egzaminu 

pomnożony przez wagę kryterium 25%, 

 wynik egzaminu z wiodącego przedmiotu dla danego kierunku i roku studiów w UML,             

z zastrzeżeniem, że przedmiotowy egzamin dotyczy roku poprzedzającego rok, na który 

student ubiega się o przeniesienie, obliczony w stosunku do najwyższego możliwego 

wyniku egzaminu pomnożony przez wagę kryterium 50%, z zastrzeżeniem, że                    

w przypadku oceny niedostatecznej wynik egzaminu liczony jest jako 0. 

Listę egzaminów z przedmiotów wiodących na poszczególnych kierunkach i latach studiów 

określa załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 2019 roku 

(Załącznik nr 3.2.2.b ZR 70_2019).  Przewidywana liczba zwolnionych miejsc w ramach 

posiadanego limitu na poszczególnych kierunkach i latach studiów, terminy egzaminów 

przedmiotowych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 powyższego Zarządzenia oraz listy 

studentów zakwalifikowanych do egzaminu z wiodącego przedmiotu na poszczególne lata 

studiów są podawane niezwłocznie po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej 

zgodnie z podziałem roku akademickiego - na stronie internetowej Uczelni. Osoby ubiegające 

się o przeniesienie zobowiązane są sprawdzać na bieżąco powyższe informacje na stronie 

internetowej Uczelni. 

Złożone dokumenty są analizowane pod kątem różnic programowych przez Wydziałowy 

Zespół ds. Programów Studiów, a następnie przekazywane do rozpatrzenia Dziekanowi 

Wydziału. 

Studenci, którzy uzyskali zgodę na przeniesienie dodatkowo realizują przedmioty objęte 

różnicami programowymi w najbliższym semestrze lub roku, na którym prowadzone są 

zajęcia z danego przedmiotu. W przypadku gdy różnice programowe przekraczają sumę 10 

ECTS w semestrze, studenci uzyskują zgodę na przeniesienie pod warunkiem złożenia 

wniosku o udzielenie urlopu dziekańskiego i zadeklarowanie odbycia w tym okresie zajęć 

objętych różnicami programowymi.  

Studenci, którzy uzyskali zgodę na przeniesienie składają w Dziekanacie dokumenty 

określone w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2019 Rektora UML z dnia 10 lipca 2019 

roku (Załącznik nr 3.2.2.c ZR 70_2019). 

Decyzję o przeniesieniu studenta podejmuje Dziekan, z upoważnienia Rektora, w drodze 

wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

 

3.3.  

Organizacja potwierdzania efektów uczenia się do 25 września 2019 roku była 

uregulowana Uchwałą Nr CCCXC/2015 Senatu UML z dnia 22 kwietnia 2015 roku               

w sprawie ustalenia zasad, warunków potwierdzania efektów uczenia się w UML. 
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Na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 roku Senat uchylił przedmiotową uchwałę. Na 

chwilę obecną UML nie potwierdza efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

(Uchwała Nr CCXCIV/2019 Senatu UML – Załącznik nr 3.3.1a CCXCIV_2019). 

  Należy podkreślić, iż w poprzednim stanie prawnym Uniwersytet prowadził procedurę 

potwierdzania efektów uczenia się  ponieważ Wydziały posiadały uprawnienie do nadawania 

stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których były 

przyporządkowane w/w  kierunki studiów. W czasie obowiązywania uchylonej uchwały nie 

odnotowano żadnego zainteresowania potwierdzaniem efektów uczenia się na kierunku 

Kosmetologia studia II stopnia. 

 

3.4.  

Ogólne zasady procesu dyplomowania w UML regulowane są przez Zarządzenie Rektora 

UML Nr 151/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku (Załącznik nr 3.4.1 ZR 151_2014) oraz 

aktualny Regulamin studiów obowiązujący w UML (ostatnia wersja Uchwała Nr CCLI/2019 

Senatu UML z dnia 17 kwietnia 2019 roku). Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na 

Wydziale Farmaceutycznym, w tym na kierunku Kosmetologia studia II stopnia, reguluje 

wydziałowa procedura procesu dyplomowania oraz zarządzenia Dziekana publikowane na 

stronie internetowej Dziekanatu Wydziału. Proces dyplomowania daje podstawę do ustalenia, 

czy i w jakim stopniu student osiągnął wszystkie zakładane dla kierunku efekty kształcenia, 

przede wszystkim w zakresie umiejętności zawodowych, ale także wiedzy kierunkowej            

i podstaw metodologicznych. Rodzaj, forma, tematyka i metodyka prac dyplomowych oraz 

stawianych im wymagań są dostosowane do poziomu i profilu, efektów uczenia się oraz 

zastosowań wiedzy z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek kosmetologia 

jest przyporządkowany, norm i zasad, a także praktyki w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Temat pracy dyplomowej na kierunku Kosmetologia jest ustalony nie później niż na           

2 semestry przed ukończeniem studiów. Tematy prac dyplomowych oraz promotorów 

zatwierdza Dziekan (od roku 2019/2020, wcześniej zatwierdzała je Rada Wydziału).  

Zasady naboru studentów Wydziału Farmaceutycznego na wykonanie prac dyplomowych       

w każdym kolejnym roku akademickim określa zarządzenie Dziekana.  

Pracę dyplomową student Kosmetologia studia II stopnia wykonuje pod kierunkiem 

uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy co 

najmniej doktora. 

Praca dyplomowa na kierunku Kosmetologia studia II stopnia (magisterska) jest pracą 

doświadczalną, a w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przygotowanie pracy                  

o charakterze poglądowym, ale w nowym oryginalnym ujęciu. 

Praca magisterska wskazuje na:  

- opanowanie wiedzy w zakresie wybranych treści kształcenia 

- nabycie umiejętności korzystania z literatury naukowej 

- nabycie umiejętności formułowania celów badawczych 

- nabycie umiejętności doboru i zastosowania metod badawczych 

- nabycie umiejętności poprawnego wnioskowania naukowego 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 43 

 

- nabycie umiejętności redagowania pracy naukowej oraz prezentowania wyników badań 

naukowych. 

W trakcie wykonywania pracy dyplomowej uzyskiwanie poszczególnych efektów uczenia 

się jest potwierdzane przez promotora metodami weryfikacji wskazanymi w sylabusach 

dotyczących przedmiotów Seminarium magisterskie i Praca dyplomowa-magisterska na 

kierunku Kosmetologia studia II stopnia. Przedmioty te są zaliczane na podstawie oceny 

wystawionej przez promotora przed skierowaniem pracy dyplomowej do recenzji. 

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen, jakie dyplomant otrzymał od 

promotora i recenzenta. Recenzent powinien spełniać wymogi określone dla promotora                 

w odniesieniu do pracy dyplomowej na studiach II stopnia. 

Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora i recenzenta pod względem:  

- zgodności treści pracy z tematem 

- układu pracy, podziału treści, kompletności tez, merytorycznej wartości pracy 

- wyboru materiału i metod badawczych 

- innowacyjności 

- doboru i wykorzystania źródeł 

- formalnej strony pracy (poprawność językowa, techniki pisania, odsyłacze itp.) 

- możliwości wykorzystania pracy, jako materiału źródłowego, publikacyjnego lub 

aplikacyjnego.  

Dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku obcym na 

wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez promotora. Student zobowiązany jest 

przedłożyć streszczenie pracy w tłumaczeniu na język polski. Recenzja pracy winna być 

sporządzona w języku polskim lub w języku obcym i języku polskim.  

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 maja. 

Dziekan, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć 

termin złożenia pracy dyplomowej. Termin złożenia pracy w tych przypadkach może być 

przesunięty nie więcej niż o 3 miesiące. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy 

dyplomowej, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc 

i nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia pracy. W wyjątkowych przypadkach Dziekan 

może wyznaczyć inny termin egzaminu.  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:  

1) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,  

2) uzyskanie oceny pracy dyplomowej co najmniej dostatecznej (średnia ocen uzyskanych od 

promotora i recenzenta), 

3) potwierdzenie oryginalności pracy dyplomowej. 

Kontroli oryginalności pracy dyplomowej dokonuje się z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego.  

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie osiągnięcia przez dyplomanta efektów 

uczenia się w zakresie kierunkowych treści kształcenia. 

Egzamin dyplomowy na kierunku Kosmetologia jest egzaminem ustnym i składa się z dwóch 

części: 

- odpowiedzi na pytania związane z kierunkiem studiów i wchodzące w ich zakres (2 pytania) 

- odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej (2 pytania). 
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Pytania na egzamin dyplomowy związane z kierunkiem studiów w liczbie 50 są 

udostępniane studentom Kosmetologii na stronie internetowej Dziekanatu WF nie później niż 

30 listopada roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin dyplomowy. Pytania są 

corocznie aktualizowane i zatwierdzane przez Wydziałową Komisję Jakości Kształcenia 

(Załącznik nr 3.4.2 pytania_egz_dypl_kosmetologia_IIst__2020). Liczba pytań                        

z poszczególnych przedmiotów kierunkowych jest proporcjonalna do liczby punktów ECTS 

dla danego przedmiotu. 

W skład komisji egzaminacyjnej powołanej przez Dziekana do przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego wchodzą:  

- przewodniczący (Dziekan/Prodziekan lub samodzielny pracownik naukowy wyznaczony 

przez Dziekana) 

- promotor pracy dyplomowej  

- recenzent pracy dyplomowej 

- inny uprawniony nauczyciel akademicki. 

Warunkiem dopuszczenia do części egzaminu dotyczącej pracy dyplomowej jest uzyskanie 

oceny co najmniej dostatecznej z części egzaminu dotyczącej zagadnień związanych                

z kierunkiem studiów. Warunkiem zaliczenia części egzaminu dotyczącej zagadnień 

związanych z pracą dyplomową jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za odpowiedzi 

na pytania dotyczące pracy dyplomowej. W przeciwnych przypadkach egzamin dyplomowy 

uznaje się za niezdany w danym terminie.  

W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

usprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan 

wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż 

przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty 

pierwszego egzaminu. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu 

dyplomowego w drugim terminie student zostaje skreślony z listy studentów.  

Dokumenty związane z przebiegiem egzaminu dyplomowego, w tym protokół egzaminu 

oraz kopie recenzji, są przechowywane w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego. 

Absolwent kierunku Kosmetologia studia II stopnia otrzymuje uczelniany dyplom 

ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego                    

i suplement do dyplomu, po spełnieniu wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, w terminie do 

30 dni od daty ukończenia studiów. Zasady obliczenia ostatecznego wyniku studiów są 

regulowane przez Regulamin studiów obowiązujący w UML. Na dyplomie ukończenia 

studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według sumy 

następujących składników: 0,5 średniej arytmetycznej ocen z toku studiów, 0,25 średniej 

arytmetycznej oceny z pracy magisterskiej wystawionej przez promotora i recenzenta, 0,25 

oceny z egzaminu dyplomowego. Wynik wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadami 

opisanymi w Regulaminie studiów UML. 

 

3.5.  

Celem wyciągnięcia odpowiednich wniosków porównano profile studentów: kandydatów, 

przyjętych na studia, „odsianych” i kończących studia w terminie dla kierunku Kosmetologia 

studia II stopnia.  
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Analiza powyższej ryciny wskazuje na: 

 dobrą renomę UML, wyrazem której jest wypełnienie limitu miejsc (średnio ok. 

1,3/miejsce), mimo innych placówek w bliskiej okolicy oferujących studia 

kosmetologiczne. Wskaźnik mówi o przeciętnej konkurencyjności, która jest efektem 

wymogu ukończenia przez kandydatów studiów I stopnia, jak również aplikowania 

niektórych studentów, po ukończeniu I stopnia kosmetologii, na kierunek lekarski oraz 

możliwością podjęcia pracy w zawodzie przez absolwentów I stopnia studiów                      

i stopniowym nasycaniem rynku specjalistami. 

 nieznaczną liczbę studentów (średnio ok. 3,5%), którzy nie radzą sobie z wymogami 

studiowania, pomimo monitorowania ich postępów w nauce i podejmowania pomocowych 

działań. Większość studentów II stopnia, mając uprawnienia, podejmuje jednocześnie 

pracę w zawodzie i niektórzy  z nich w tej sytuacji  nie mogą sprostać wymaganiom. 

 dużą liczbę studentów (średnio ok. 84%) kończących studia w terminie. Uczelnia kładzie 

szczególny nacisk na kształcenie oparte na osiągnięciach naukowych oraz pozyskiwanie 

środków z funduszy zewnętrznych na podnoszenie kwalifikacji studentów np. poprzez 

realizację certyfikowanych szkoleń. Przyczyną zmniejszenia liczby studentów kończących 

studia w odniesieniu do rozpoczynających, poza przyczynami losowymi, jest zmiana 

miejsca zamieszkania lub chęć studiowania na innym kierunku, szczególnie lekarskim        

z możliwością dalszej specjalizacji w kierunku dermatologii i medycyny estetycznej.  

Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działania 

podejmowane na podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy 

wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów są ważnym 
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elementem doskonalenia procesu dydaktycznego, wpisujących się w wewnętrzny system 

jakości kształcenia.  

Biuro Oceny Jakości Kształcenia w strukturach uczelnianego systemu doskonalenia 

jakości kształcenia gromadzi informacje dotyczące przebiegu kluczowych procesów 

działalności dydaktycznej Uczelni monitorując czynniki determinujące efektywność                 

i skuteczność procesu dydaktycznego, takie jak praca nauczycieli akademickich, sprawność 

funkcjonowania administracji zaangażowanej w przebieg kształcenia, programy studiów, 

metody nauczania i wyposażenie wspierające dydaktykę. Wyciągane wnioski, definiowane 

problemy i przyjęte działania naprawcze są wdrażane zgodnie z wytycznymi Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. Celem zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia 

realizowane są cykliczne oceny pracy nauczycieli akademickich. Biorący w nich udział 

studenci mogą wyrazić swoją opinię na temat zaangażowania nauczycieli, podejścia do 

studentów, stosowanych metod dydaktycznych oraz treści realizowanych podczas zajęć. 

Wyniki badań, poza tym, że stanowią czynnik motywacyjny dla nauczycieli, pomagają im      

w doskonaleniu swojego warsztatu dydaktycznego i jak najlepszego wykorzystania swojego 

potencjału naukowego w procesie nauczania i uczenia się studentów. Biuro Oceny Jakości 

Kształcenia upowszechnia również wiedzę na temat potrzeby i korzyści płynących                   

z tworzenia kultury jakości kształcenia na UML. 

 

3.6.  

Procedury funkcjonowania systemu sprawdzania i oceniania stopnia osiągania przez 

studentów efektów kształcenia określa uczelniany i wydziałowy system zarządzania jakością 

kształcenia. Za jego realizację odpowiedzialny jest każdy nauczyciel akademicki. Podstawą 

tego systemu jest przeprowadzanie i ocena prac etapowych, egzaminów i zaliczeń całego 

materiału przedmiotowego oraz egzaminu dyplomowego i opiera się na następujących 

zasadach: 

 przedstawienie studentom na początku semestru sylabusów przedmiotów i omówienie 

tematyki, wymogów i metod weryfikacji efektów na poszczególnych przedmiotach. 

Sylabusy są opracowywane wg  Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr CCXXI/2018 Senatu 

UML z dnia 19 grudnia 2018 roku (Załącznik nr 3.6.1 US CCXXI_2018) w sprawie 

ustalenia wytycznych w zakresie uchwalania programów studiów na studiach I i II stopnia 

oraz jednolitych studiach magisterskich na rok akademicki 2019/2020 prowadzonych          

w UML. 

Nauczyciele akademiccy (koordynatorzy poszczególnych przedmiotów) realizujący zajęcia 

na kierunku Kosmetologia zobowiązani są do opracowania sylabusa przedmiotu. Sylabus 

precyzuje metody i kryteria weryfikacji uzyskania zakładanych efektów uczenia oraz próg 

zaliczeniowy uwzględniając charakterystykę realizowanego przedmiotu. Sylabusy 

przedmiotowe są składane w dziekanacie i udostępniane studentom w systemie 

elektronicznym (mogą być także udostępnione przez nauczyciela na prośbę studentów). Na 

pierwszych zajęciach prowadzący przekazuje studentom informację o warunkach                  

i wymogach sprawdzania efektów uczenia się w oparciu o sylabus, a także dokonuje 

bieżącej analizy osiąganych efektów uczenia w oparciu o prace studentów w czasie trwania 

przedmiotu oraz dokumentuje osiągnięcia studentów. 
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 weryfikacja osiągnięć studentów - w trakcie realizacji przedmiotów i bezpośrednio po ich 

zakończeniu (dotyczy to także praktyk zawodowych), w czasie sesji egzaminacyjnych (dla 

przedmiotów kończących się egzaminem) oraz podczas egzaminu dyplomowego. Na 

Wydziale obowiązuje zasada udostępniania studentom kryteriów oceny (kryteria oceny 

poszczególnych efektów zamieszczone są również w sylabusie) i prac do wglądu (na 

zajęciach lub w ramach konsultacji) oraz objaśniania zainteresowanym zastosowanych 

zasad oceniania. W sytuacji konfliktowej po zgłoszeniu jej opiekunowi roku, 

koordynatorowi kierunku lub dziekanowi osoby te podejmują decyzję o dalszych krokach.  

 zaliczenie danego przedmiotu jest dokumentowane przez prowadzącego nauczyciela 

akademickiego w protokole zaliczenia przedmiotu - elektronicznym i jego wydrukowanej 

wersji, dostarczanej do Dziekanatu.  

Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia 

stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Zgodnie z Regulaminem studiów przy 

zaliczeniach z oceną i egzaminach obowiązuje wielowartościowa skala ocen: bardzo dobry 

(5,0), ponad dobry (4,5), dobry (4,0), dość dobry (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny 

(2,0). Dla podkreślenia szczególnej wiedzy studenta nauczyciel oceniający może wystawić 

ocenę słowną „celujący” (5). W wyjątkowych przypadków ocena może mieć formę „binarną” 

(zaliczenie/niezaliczenie). 

Dokumentacja oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studentów, np. testów, prac 

egzaminacyjne i zaliczeniowych, pisemnych prac etapowych, raportów, zadań wykonanych 

przez studentów (np. zeszytów laboratoryjnych), projektów zrealizowanych przez studentów, 

prezentacji, esejów, wypełnionych dzienników praktyk jest kompletowana przez nauczycieli, 

najczęściej w specjalnych teczkach studenckich dla przedmiotu lub szafach. Prace 

dyplomowe gromadzone są w bibliotece uniwersyteckiej. Protokoły z egzaminów 

dyplomowych składane są w dziekanacie, w teczkach personalnych studentów. 

Okresem rozliczeniowym studiów jest semestr. W przypadku uzyskania oceny negatywnej 

student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych. Na uzasadniony pisemny wniosek 

studenta, który otrzymał końcową ocenę niedostateczną z egzaminu i kwestionuje 

obiektywizm oceny lub formę egzaminu, Dziekan może wyznaczyć egzamin komisyjny. 

Warunkiem zaliczenia semestru jest: uzyskanie efektów uczenia się w zakresie treści 

programowych objętych planem studiów potwierdzonych uzyskaniem zaliczeń z oceną oraz 

pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów objętych programem danego semestru, wraz      

z przypisanymi punktami ECTS; uzyskanie zaliczeń bez oceny; odbycie praktyk. Datą 

ukończenia studiów jest data złożenie egzaminu dyplomowego. 

 

3.7.  

Celem weryfikacji osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie wiedzy 

stosowano głównie następujące metody: 

 egzamin ustny lub pisemny, w tym w formie testu (zaliczenie ustne lub pisemne, w tym     

w formie testu) 

 egzamin dyplomowy 

 kolokwium – ustne lub pisemne, w tym w formie testu 
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Wśród metod oceniania osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie 

umiejętności wykorzystano głównie: 

 egzamin praktyczny (zaliczenie praktyczne) 

 realizację zleconego zadania 

 projekt  

 raport (sprawozdanie) z wykonanego zadania, rozwiązanego problemu 

 prezentację, w tym multimedialną 

 tekst pracy dyplomowej 

 obronę pracy dyplomowej  

 ocenę aktywności, np. w dyskusji 

 obserwację przez nauczyciela 

 esej 

 dziennik praktyk  

 monitoring praktyk 

Wśród metod oceniania osiągnięcia założonych efektów uczenia się w zakresie postaw             

i zachowań wykorzystano: 

 obserwację przez nauczyciela 

 esej refleksyjny 

Egzamin dotyczy weryfikacji całego materiału przedmiotowego odbywającej się podczas 

sesji egzaminacyjnej, zaliczenie dotyczy weryfikacji całego materiału przedmiotowego po 

zakończeniu realizacji modułu,  kolokwium zaś jest formą weryfikacji części materiału po 

pewnym etapie realizacji modułu. 

Niektóre metody oceniania dotyczą pracy indywidualnej lub grupowej studentów np. 

przygotowanie projektu, prezentacji lub realizacji zleconego zadania. 

Egzamin dyplomowy odbywa się na zakończenie procesu kształcenia i dotyczy 

potwierdzenia osiągnięcia przez dyplomanta efektów kształcenia w zakresie kierunkowych 

treści kształcenia, w tym obrony pracy magisterskiej (procedura dyplomowania, kryterium 3, 

pkt 4). 

Przy doborze metod weryfikacji kierowano się przede wszystkim efektami uczenia się, ich 

kategorią (kategoria wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) oraz ich treścią, jak 

również dysponowanymi środkami dydaktycznymi i specyfiką przedmiotu. 

Efekty uczenia się osiągane na praktykach zawodowych są oceniane na podstawie 

dziennika praktyk, i monitoringu praktyk. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie 

przez studenta znajomości ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania gabinetu, obsługi 

klienta oraz praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się aparaturą i wykonywania 

zabiegów kosmetologicznych (efekty: KS2_PZ.U01, KS2_PZ.W01) 

Efekty uczenia się odnoszące się do działalności naukowej w zakresie aspektów 

kosmetologicznych są weryfikowane z zastosowaniem egzaminu, zaliczenia pisemnego 

(KS2_OA.W01), obserwacji (KS2_PM.U02), tekstu pracy dyplomowej (KS2_PM.W01, 

KS2_SM.W01, KS2_PM.U02, KS2_SM.U01) 

Efekty uczenia się dotyczące stosowania metod, określonych procedur i narzędzi, w tym 

technik informacyjno-komunikacyjnych są sprawdzane przy pomocy realizacji zleconego 

zadania (efekty: KS2_B.U09, KS2_B.U13, KS2_B.U12, KS2_B.U04, KS2_A.U07, 
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KS2_A.U09, KS2_B.U01, KS2_B.U17, KS2_B.U06), obserwacji (KS2_B.U01, KS2_B.U13, 

KS2_B.U13, KS2_B.U25), zaliczenia praktycznego (KS2_OA.W01, KS2_A.U07, 

KS2_A.U09, KS2_B.W11, KS2_B.U17, KS2_B.U06), raportu (KS2_OA.W01, KS2_B.U09, 

KS2_B.U13), prezentacji (KS2_C.U04)  

Efekty uczenia się kształcące umiejętności językowe są weryfikowane w oparciu                

o kolokwium, zaliczenie ustne i pisemne, prezentację i obserwację (efekt: KS1_C.U19). 

Przedmioty są zaliczane na podstawie weryfikacji zakładanych efektów uczenia się 

uwzględnionych w opisie przedmiotu. Oceny są rejestrowane w elektronicznym protokole, 

podpisana wersja papierowa protokołu składana jest w dziekanacie, zaś jego kopia 

przechowywana jest w jednostce odpowiedzialnej za realizację przedmiotu.  

 

3.8.  

Nie dotyczy 

3.9.  

     Nie dotyczy 

 

Dodatkowo: 

3.10.  

Ocena stopnia osiągania efektów uczenia się przy użyciu różnorodnych prac 

weryfikacyjnych odbywa się w trakcie realizowanych zajęć dydaktycznych, praktyk 

zawodowych oraz na zakończenie procesu kształcenia w toku dyplomowania.  

Na prace etapowe i końcowe studentów składają się opracowania realizowane w ramach 

kolokwiów cząstkowych, prace zaliczeniowe/egzaminacyjne, prace projektowe, prezentacje, 

raporty (sprawozdania), eseje (rozprawki) prezentujące punkt widzenia studenta                      

w określonym temacie, dzienniki jako forma spisywania zdarzeń na bieżąco przez studenta       

w przebiegu realizacji określonych zadań, prace kontrolne, rozprawy dyplomowe. 

Tematyka i rodzaj wymienionych prac wynika ściśle ze specyfiki przedmiotu                     

i nauczanych treści przedmiotowych. Rodzaj prac jest również determinowany formą zajęć       

i kategoriami efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje).  

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy sprawdzane są najczęściej w formie prac 

pisemnych (opisowych, testowych) lub mają formę wypowiedzi ustnej.  

Formą sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności są 

najczęściej prace praktyczne odnoszące się do poprawności wykonania zleconych zadań: 

doświadczeń/ćwiczeń przedmiotowych, laboratoryjnych np. analiz, preparatyki form 

kosmetyków, zabiegów kosmetycznych, ale także raporty z przeprowadzonych zadań, 

projekty, czy też dzienniki aktywności studentów odzwierciedlające realizację zleconych 

zadań (weryfikacja umiejętności praktycznych studentów w ramach praktyk zawodowych). 

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych rozumianych jako umiejętność 

przyczyniania się do skutecznej interakcji z otoczeniem (np. umiejętność okazywania 

szacunku, tolerancji, przestrzegania zasad etycznych w działaniach zawodowych, 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, współpracy w grupie) są sprawdzane przede 
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wszystkim poprzez obserwację studenta podczas określonych zadań z zakresu kosmetologii, 

której udokumentowaniem są karty (arkusze) obserwacji.  

Weryfikacją całego procesu dydaktycznego studiów na kierunku Kosmetologia, studia II 

stopnia są prace dyplomowe i egzamin dyplomowy. Przygotowanie pracy dyplomowej            

i egzamin dyplomowy jest potwierdzeniem osiągnięcia efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z poziomem 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. Prace dyplomowe mają formę pisemną i odzwierciedlają wiedzę i umiejętności 

właściwe dla stopnia studiów, poziomu i profilu kształcenia.  

Są one rodzajem prac naukowych, których naukowość opiera się głównie na eksplikacji 

przedmiotu badania - problemu badawczego, sformułowaniu celów, tez (ewentualnie 

hipotez), doborze metod i procedur badawczych zezwalających na realizację celów pracy, 

umiejętności zaprezentowania istniejącej już wiedzy (literatury), własnych obserwacji, 

refleksji poznawczych, jak również umiejętności rozwiązania problemu badawczego poprzez 

logiczny dyskurs, poprawnej interpretacji wyników, wyciągnięcie odpowiednich wniosków.  

W pracach, najczęściej wykorzystywanymi metodami/technikami badawczymi są: 

metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, eksperyment naukowy, obserwacja, metody 

statystyczne, ankietowanie z zastosowaniem odpowiednich przedmiotów, urządzeń 

technicznych lub aparatury pomiarowej, jako narzędzi badawczych. 

Weryfikacja osiągnięcia przez studentów kompetencji związanych z prowadzeniem 

działalności naukowej odbywa się poprzez ocenę przygotowania strony merytorycznej             

i formalnej pracy oraz w trakcie jej obrony i egzaminu dyplomowego. Przykładowe tematyki 

prac dyplomowych podano w kryterium 3, pkt 11. 

 

3.11.  

W roku 2018/2019 egzamin dyplomowy magisterski na kierunku Kosmetologia studia       

II stopnia zdało 28 osób. Dwie prace magisterskie miały charakter prac teoretycznych,             

a pozostałe był pracami doświadczalnymi, o zróżnicowanej tematyce. Tematyka 

wykonywanych przez studentów prac magisterskich była powiązana z kierunkiem studiów 

oraz prowadzonymi przez dane jednostki badaniami naukowymi. W załączniku 

przedstawiono szczegółowo tematy prac magisterskich zrealizowanych na kierunku 

Kosmetologia studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019. 

Podczas wykonywania prac dyplomowych student poszerza nie tylko wiedzę praktyczną     

w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, ale i nabywa umiejętności jak wykorzystać wiedzę 

teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu kosmetologa. Podnosi swoje 

umiejętności w zakresie organizacji, współpracy, rozwiązywania problemów, a także             

w zakresie uczenia się, samodzielnego korzystania z dostępnych możliwości uczenia się, 

doskonalenia zawodowego i rozwoju naukowego. 

W przypadku prac doświadczalnych student przeprowadzając doświadczenia do pracy 

magisterskiej miał do dyspozycji najnowsze metody analityczne, badawcze, diagnostyczne,   

w zależności od tematu pracy. Podczas wykonywania doświadczeń student nabywał nowych 

umiejętności i podnosił kompetencje potrzebne w zawodzie kosmetologa, jak i podniósł swoje 

umiejętności w zakresie fundamentalnych zasad i metod prowadzenia prac badawczych, m.in. 

potrafi dobrać i zastosować właściwą technikę instrumentalną do badania jakości produktów 
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kosmetycznych, przeprowadzić właściwą ocenę jakości wybranych związków chemicznych 

zawartych w produktach kosmetycznych czy przygotować odpowiednie kosmetyki według 

wybranej procedury technologicznej.  Tematyka prac magisterskich dotyczyła także oceny 

skuteczności farmakoterapii najczęstszych chorób włosów i skóry, między innymi grzybic, 

łuszczycy, trądziku, a także czerniaka, z wykorzystaniem miedzy innymi nowych środków 

pochodzenia roślinnego. Poszerzenie wiadomości w tym zakresie pozwala w dalszej pracy 

zawodowej zastosować wiedzę o roślinach leczniczych i kosmetycznych w profilaktyce 

zdrowotnej oraz pielęgnacji ciała i urody, a także ułatwia identyfikowanie różnych 

problemów kosmetyczno-dermatologicznych z innymi schorzeniami organizmu. Istotne 

również były prace dotyczące obszaru dermatologii/chirurgii estetycznej, jak i relacji pacjent-

kosmetolog. W tej tematyce student podniósł swoje kompetencje w zakresie etyki ogólnej        

i zawodowej, norm etycznych i moralnych w pracy kosmetologa oraz różnych problemów 

etycznych dotyczących prowadzenia badań naukowych, jak i pracy w zawodzie kosmetologa.  

 

3.12.   

Dokumentacją potwierdzającą efekty uczenia się są: prace dyplomowe, prace 

śródsemestralne, prace końcowe i sprawozdania z praktyk. Opis weryfikacji zamierzonych 

efektów uczenia się opisany jest w karcie przedmiotu i omawiany przez prowadzącego 

przedmiot na pierwszych zajęciach. Sposób weryfikacji efektów uczenia się dopasowany jest 

do specyfiki przedmiotów oraz ich formy. Zastosowane sposoby dokumentowania efektów 

uczenia się osiągniętych przez studentów podano w kryterium 3, pkt 7. 

 

3.13.  

Losy absolwentów 

Biuro Karier Działu Jakości Kształcenia UML prowadzi badanie losów absolwentów. 

Nadrzędnym celem badania jest pozyskanie informacji niezbędnych dla zapewnienia jak 

najwyższej jakości kształcenia na UML. Biorąc pod uwagę misję uczelni wyższych oraz ich 

odpowiedzialność związaną z oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze, jakość 

kształcenia postrzegana jest nie tylko jako skuteczność w osiąganiu konkretnych efektów 

nauczania, ale również jako trafność w ich definiowaniu. O trafności decyduje spójność 

programu kształcenia z aktualną sytuację na rynku pracy oraz zmianami dokonującymi się w 

poszczególnych jego obszarach. Z tego powodu, jako główny wskaźnik trafności i stopnia 

realizacji zakładanych w ramach programu studiów efektów kształcenia przyjmuje się sukces 

absolwentów na rynku pracy. 

Ze względu na bardzo niską zwrotność ankiet badanie zrealizowano łącznie dla roczników 

absolwentów 2013/2014 oraz 2014/2015. Badanie zrealizowano metodą ilościowego sondażu 

za pośrednictwem Internetu (CAWI). Z systemu Wirtualna Uczelnia za pośrednictwem poczty 

e-mail udostępniano link do kwestionariusza ankiety. Badanie zrealizowano wśród 

ograniczonej liczby absolwentów gdyż nie wszyscy absolwenci wyrazili zgodę na badanie. 

Spośród 43 absolwentów kierunku kosmetologia (w roku 2013/2014 i 2014/2015) na 

ankietę odpowiedziało tylko 2 absolwentów. Z tego też powodu nie dokonano analizy ze 

względu na brak wiarygodności badania. 
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Innym źródłem informacji na temat stopy bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych  

jest Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół 

wyższych (ELA) działający na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Źródłem informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy dla systemu ELA są rejestry 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z 23 absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2014 roku, 

82,6% (19 osób) występuje w rejestrach ZUS, tj. podjęła zatrudnienie. 17,4% nie występuje w 

rejestrach ZUS (4 osoby) – osoby te nie podjęły zatrudnienia. Z 20 absolwentów, którzy 

uzyskali dyplom w 2015 roku, 85% (17osób) występuje w rejestrach ZUS, tj. podjęli 

zatrudnienie. 15% nie występuje w rejestrach ZUS (3 osoby) – osoby te nie podjęły 

zatrudnienia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w roku akademickim 2013/2014 na 

UML uruchomione zostały studia II stopnia na kierunku kosmetologia, dlatego też fakt nie 

występowania w rejestrach ZUS nie musi oznaczać bezrobocia, a może świadczyć o podjęciu 

dalszej edukacji na UM w Lublinie bądź na innej uczelni. 

Spośród absolwentów kierunku Kosmetologia studia II stopnia w roku akademickim 

2014/2015 wszyscy wstąpili w rejestrach ZUS, a zatem podjęli zatrudnienie. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

4.1 

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych 

osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz 

osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się.  

Wydział Farmaceutyczny zatrudnia obecnie 117 pracowników badawczo-dydaktycznych, 

w tym 23 z tytułem profesora, 37 ze stopniem doktora habilitowanego, 48 ze stopniem 

doktora, 8 z tytułem zawodowym magistra oraz 1 z tytułem zawodowym lekarza, jak również 

38 pracowników dydaktycznych, w tym 1 ze stopniem doktora habilitowanego, 34 ze 

stopniem doktora oraz 3 z tytułem magistra. Znaczna część nauczycieli prowadzących zajęcia 

na kierunku Kosmetologia studia I stopnia zatrudnionych jest na stanowiskach badawczo-

dydaktycznych, co pozwala im łączyć pracę badawczą z działalnością dydaktyczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące dorobku osób prowadzących zajęcia przedstawiono         

w Załączniku nr 4.1.1a  Nauczyciele. 

Poniżej wskazano najważniejsze informacje: 

Dr hab. n. farm. Dorota Kowalczuk (farmaceuta) posiada w dorobku naukowym ponad 

120 publikacji, wśród nich monografie dotyczące kosmetologii, m.in. książka „Analiza 

chemiczna dla kosmetologów”, wydana przez Best Print (Lublin 2016), której jest 

współredaktorem i współautorem. Jej zainteresowania badawcze obejmują modyfikację 

materiałów biomedycznych do zastosowań medycznych i kosmetycznych, ich 

charakterystykę oraz poszukiwanie nowych kompozytów (koniugatów) i nośników substancji 

aktywnych o potencjalnym zastosowaniu w lecznictwie, kosmetologii i medycynie 

estetycznej. Jest pomysłodawcą i współautorem 5 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym     

3 związanych z kosmetologią. Ponadto jest promotorem wszczętego przewodu doktorskiego 

absolwentki kierunku Kosmetologia, którego badania skutkowały zgłoszeniem wniosku 

patentowego P429468 „Kombinacja substancji aktywnych o właściwościach 

przeciwbakteryjnych do leczenia miejscowego, szczególnie trądziku i sposób ich 

wytwarzania”. Była kierownikiem projektu badawczego MNiSW i współuczestnikiem 

projektów centralnych i statutowych UM, w tym tematycznie związanych z kosmetologią.  

Dr hab. n. farm. Marta Kruk-Słomka (farmaceuta) 

Jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UML. Realizowane przez dr hab. 

Kruk-Słomkę badania dotyczą przede wszystkim różnych aspektów procesów kognitywnych, 

a w szczególności roli układu endokannabinoidowego i cholinergicznego w procesach 

formowania się szlaków pamięciowych, w kontekście patomechanizmów i objawów jednej      

z częstszych chorób wieku starczego - choroby Alzheimera, włączając w to nie tylko 

zaburzenia pamięci, ale i stany lękowe, depresję czy psychozy. Umiejętności swoje               

w powyższej tematyce dr hab. Kruk-Słomka dodatkowo szkoliła na krajowych stażach z 

zakresu najnowszych metod biochemicznych, bioanalitycznych, analitycznych oraz metod 

behawioralnych i farmakokinetycznych. Pani dr hab. Kruk-Słomka jest koordynatorem, 
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opracowuje sylabusy (i prowadzi zajęcia dydaktyczne) z przedmiotu Farmakoterapia 

wybranych zaburzeń wieku młodzieńczego dla studentów II roku Kosmetologii studia             

II stopnia; koordynatorem przedmiotu Farmakoterapia wybranych zaburzeń wieku dojrzałego 

oraz koordynatorem przedmiotu Farmakologia dla studentów III roku Kosmetologii studia      

I stopnia - studia licencjackie. Pani dr hab. była również promotorem między innymi                         

3 teoretycznych prac licencjackich oraz recenzentem 1 teoretycznej pracy licencjackiej 

wykonywanych przez studentów kierunku Kosmetologia UML.  Pani dr hab. Kruk-Słomka     

w 2018 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz zespołową nagrodę im. 

Jędrzeja Śniadeckiego Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, co jest w tej 

randze najwyższym osiągnięciem. 

Dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch, (farmaceuta) 

Obszar zainteresowań naukowych związany jest z dziedziną farmakognozji i chemii 

produktów naturalnych. W badaniach prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 

UML prowadzi optymalizację warunków ekstrakcji i separacji roślinnych metabolitów 

wtórnych z grupy alkaloidów, związków fenolowych, terpenowych i saponin. Zajmuje się ich 

identyfikacją w oparciu o spektrometrię mas oraz ich izolacją z ekstraktów przy pomocy 

chromatografii przeciwprądowej (CPC).  

Jako członek Komisji Farmakopei Polskiej rozwija metodykę badawczą służącą do 

standaryzacji, oceny jakości i bezpieczeństwa substancji roślinnych, a jako członek grupy 

roboczej Compendium of Botanicals przy Europejskim Urzędzie ds. Żywności (EFSA) zbiera 

dane dotyczące toksyczności roślin. Jest także zaangażowana w prowadzenie badań in vitro i 

in vivo na izolowanych metabolitach, w poszukiwania i charakterystykę aktywnych 

farmakologicznie metabolitów. Od 2018 roku rozwija także badania nad działaniem 

kosmetycznym związków fenolowych, a szczególnie ich właściwościami 

przeciwbakteryjnymi i wybielającymi skórę oraz sposobem ich pozyskiwania z materiału 

roślinnego. 

Swoje doświadczenie badawcze rozwijała podczas licznych pobytów naukowych na 

uniwersytetach zagranicznych: Rheinische Friedrich-Wilhelms University of Bonn, Instytutut 

Biologii Farmaceutycznej, Prof. Gabriele Konig (3 miesiące); National and Kapodistrian 

University of Athens, Katedra Chemii Produktów Naturalnych, Prof. Leandros Skaltsounis 

(łączny pobyt: 2 lata); Tokushima Bunri University Katedra Chemii Farmaceutycznej, Prof. 

Yoshinori Asakawa (7 miesięcy); Mongolian National University of Medical Sciences           

(1 tydzień); Tbilisi State Medical University (1 tydzień); 

Jestem autorem 47 publikacji o zasięgu międzynarodowym (sumaryczna wartość IF~92), 

licznych doniesień konferencyjnych (ponad 60 doniesień). Wykonuje ekspertyzy naukowe             

i realizuje granty badawcze we współpracy międzynarodowej z zakresu chemii produktów 

naturalnych finansowane przez NCN, NCBiR, LAWP, MNiSW, MSZ, NAWA. Jest 

członkiem kolegiów redakcyjnych zagranicznych czasopism, edytorem sekcji czasopisma 

Clinical Phytoscience (Springer) i Heliyon (Elsevier), recenzentem ponad 180 artykułów 

naukowych oraz 5 grantów międzynarodowych. Jest promotorem w 4 przewodach 

doktorskich, kopromotorem w jednym przewodzie doktorskim, promotorem pomocniczym 

jednego zamkniętego przewodu doktorskiego i dwóch kolejnych z Uniwersytetu w 

Kazachstanie, promotorem 9 prac magisterskich i 4 prac licencjackich. W ramach swojej 

pracy naukowej realizuje współpracę z licznymi ośrodkami badawczymi, np. w Grecji, 
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Mongolii, Kazachstanie, Turcji, Peru, Australii, Gruzji, Irlandii, Francji, Japonii, Niemczech, 

Hiszpanii i Portugalii, przyjmując także studentów i doktorantów z wymienionych ośrodków 

(siedemnastu studentów i doktorantów). 

Dr n. farm. Katarzyna Wojciechowska (farmaceuta) 

W Katedrze Farmacji Stosowanej i Społecznej pracuje, jako asystent od 2006 roku. Stopień 

doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w czerwcu 2012 roku. Praca pt. „Fizykochemiczna 

ocena kremów kosmetycznych wytwarzanych na bazie koncentratów emulgujących 

pozyskanych z nasion orzecha włoskiego”. Prowadzone prace badawcze obejmują dziedzinę 

nauk farmaceutycznych i koncentrują się na poszukiwaniu nowych surowców do 

zastosowania w kosmetologii (np.: Ekstrakt z orzecha włoskiego – Patent, Polska, nr 232975), 

recepturowaniu i ocenie właściwości fizykochemicznych i stabilności różnych form 

kosmetycznych. Jest autorem lub współautorem 109 streszczeń konferencyjnych, 

współautorem dwóch patentów: Patent PL nr 204335. Maść do pielęgnacji skóry na bazie 

wyciągu z nasion orzecha włoskiego oraz sposób jej otrzymywania oraz Patent PL, nr 

232975. Sposób otrzymywania ekstraktu z nasion orzecha włoskiego, kompozycja 

zawierająca ekstrakt oraz zastosowanie ekstraktu. W latach 2014 – 2015 brała udział              

w międzynarodowej współpracy badawczej dotyczącej kompleksowej oceny warunków 

otrzymywania wodnego ekstraktu z nasion orzecha włoskiego i określenie jego wpływu na 

linie komórkowe. Jest autorem lub współautorem 15 publikacji naukowych, z czego jedna 

cytowana jest w “Essential Oils for Beauty, Wellness, and the Home: 100 Natural, Non-toxic 

Recipes for the Beginner and Beyond”. A Atkinson – 2015 (book). 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków Farmacja oraz Kosmetologia. Od 

roku akademickiego 2019/2020 jest koordynatorem 4 przedmiotów na kierunku 

Kosmetologia (Receptura kosmetyczna I, Receptura preparatów kosmetycznych, Interakcje            

i nowoczesne kompozycje kosmetyków, Innowacyjne rozwiązania recepturowe). W ramach 

Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej     

i Społecznej sprawuje opiekę nad studentami (kosmetologii i farmacji) rozwijającymi swoje 

zainteresowania naukowe, przede wszystkim związane z recepturowaniem i oceną 

właściwości fizykochemicznych różnych preparatów kosmetycznych. Wyniki tych prac 

prezentuje na różnych zjazdach i konferencjach (łącznie 13 streszczeń), z czego jedna praca 

pt: Ocena fizykochemiczna kremów kosmetycznych z dodatkiem wina z dzikiej róży oraz 

nalewki alkoholowej z bursztynu, zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej - VI Forum Młodych Przyrodników. 

Regularnie uczestniczy w kursach, szkoleniach, sympozjach celem podnoszenia swoich 

kompetencji w dziedzinie kosmetologii i farmacji. Od 2015 roku uczestniczyła w ponad 50, 

certyfikowanych, zakończonych testem, kursach z dziedziny kosmetologii i farmacji                 

i w 1 warsztatach reologicznych. W 2017 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia 

podyplomowe: „Kosmetologia w medycynie”, a w 2019 roku, również z wynikiem bardzo 

dobrym, studia podyplomowe „Psychodietetyka”. Od 2011 roku aktywnie uczestniczy            

w Lubelskim Festiwalu Nauki, jestem autorem lub współautorem 48 projektów 

festiwalowych i piknikowych. Była promotorem 4 prac magisterskich (3 prace z kosmetologii 

i 1 praca z farmacji) i jednej pracy licencjackiej.   

 

https://books.google.com/books?hl=pl&lr=&id=WzWCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&ots=oiNjKCP-jk&sig=lEawlWCM1KG9w_A-e80E1s4ZJwU
https://books.google.com/books?hl=pl&lr=&id=WzWCDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&ots=oiNjKCP-jk&sig=lEawlWCM1KG9w_A-e80E1s4ZJwU
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Dr n. med. Anna Michalak-Stoma (lekarz) 

Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej 

UML, specjalistą dermatolog-wenerolog, łączny IF: 21,223, łączna punktacja KBN: 379, 

liczba cytowań: 298, h-index: za lata 2006-2016: 6, koordynator przedmiotu dermatologia dla 

kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, kosmetologii i studentów 

anglojęzycznych. 

2018, Szkolenie Summer Course „PBL and beyond: Applying student centred learning 

principles in your education”, Uniwersytet Maastricht, Holandia 

2012, stypendium kongresowe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Amerykańskiej 

Akademii Dermatologii, 70 Kongres Amerykańskiej Akademii Dermatologii, San Diego, 

USA 

2011, stypendium kongresowe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 20 Kongres 

Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Lizbona, Portugalia 

2011, stypendium kongresowe Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 22 Światowy 

Kongres Dermatologiczny, Seul, Korea  

2009, stypendium kongresowe na 10th International Congress of Dermatology, Praga, Czechy 

Dr n. o zdr. Ewelina Firlej, (specjalista zdrowia publicznego) 

Jest asystentem w Pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej UML. Łączna punktacja 

PK-743,00; IF- 4,327. Brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym (42 wystąpień). Jest opiekunem Koła Naukowego 

CosmeticUM. Zdobyła II Nagrodę w konkursie fotograficznym „BioArt. Od komórki do 

organizmu”, za zdjęcie wykonane mikrokamerą – „Rzęsy oprószone rozświetlaczem”. 

Sprawuje opiekę nad szkołą średnią (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika 

w Biłgoraju) w ramach współpracy z UML, która polega na przygotowaniu wykładów             

i pokazów na temat holistycznego podejścia do zagadnień kosmetologii. Swoje kwalifikacje 

zgłębiała na studiach podyplomowych na kierunkach: Kosmetologia w medycynie, Dietetyka 

i planowanie żywienia oraz Kwalifikacje nauczycielskie/przygotowanie pedagogiczne. 

Posiada kwalifikacje zawodowe w dziedzinie: kosmetyka. Doświadczenie zawodowe 

zdobywała w gabinetach kosmetologicznych z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, 

szyi i dekoltu oraz ciała, dłoni i stóp z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń 

kosmetologicznych. Cyklicznie uczestniczy w licznych szkoleniach, pokazach, wydarzeniach 

z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Jest członkiem zespołu realizującego zadanie 

badawcze pt. „Opieka medyczna, kosmetologiczna i farmaceutyczna nad osobami dorosłymi 

w Polsce”. Bierze czynny udział w przygotowaniu i realizacji projektów festiwalowych           

o tematyce kosmetologicznej w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Aktywnie 

uczestniczyła w Regionalnym Projekcie pt. „Dni Zdrowia i Urody”, organizowanym przez 

Pracownię Kosmetologii i Medycyny Estetycznej UML. W latach 2014-2018 w ramach 

stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych na UML, otrzymywała stypendium 

projakościowe za aktywność dydaktyczno-naukową. W latach 2014-2018  w ramach studiów 

doktoranckich otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów UML, za 

prowadzoną działalność naukową. W 2014 roku jako studentka, a w 2018 roku jako 

doktorantka UML, została laureatką stypendium naukowego Prezydenta Miasta Lublin dla 
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wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkujących na terenie Gminy 

Lublin. Stypendium przyznawane jest osobom, które prowadząc działalność naukową 

przyczyniają się do promocji Miasta Lublin. 

Na potrzeby dydaktyczne studentów, przez nauczycieli akademickich Katedry i Zakładu 

Chemii Leków został opracowany skrypt „Analiza chemiczna dla kosmetologów”, Lublin 

2016, Wydawnictwo Best Print S.c. 

 

4.2 

Za obsadę zajęć dydaktycznych zgodnie ze Statutem UML odpowiada Dziekan Wydziału 

w porozumieniu z Kierownikiem podstawowej jednostki Wydziału (Katedra lub Zakład). Do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia w pierwszej kolejności 

kierowani są nauczyciele akademiccy, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie 

kierunkowe i/lub potwierdzone osiągnięcia naukowo-badawcze pozwalające im na realizacje 

zajęć w powiązaniu z prowadzoną działalnością naukową. Tego rodzaju warunek jest 

kluczowym, w związku z faktem, że studia realizowane są w profilu ogólnoakademickim.  

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje,            

w przypadku zajęć prowadzonych przez doktorantów nadzór sprawuje  kierownik jednostki 

lub nauczyciel  zatrudniony w danej jednostce. Nauczyciele akademiccy podnoszą swoje 

kwalifikacje poprzez udział w konferencjach naukowych, kongresach i zjazdach o zasięgu 

krajowym oraz poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących umiejętności                 

i kompetencje zawodowe.  

W zależności od stanowiska nauczyciela akademickiego, wymiar godzin dydaktycznych 

przedstawiają  załączniki  rok 2016-2018 (Załącznik nr 4.2.1 OR 3_2018 ), rok 2019-2020 

(Załącznik nr 4.2.2 ZR 141_2019 Regulamin pracy – Dział V §30). Na podstawie decyzji 

Rektora istnieje możliwość obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych  ze względu na pełnienie 

powierzonych przez Rektora lub Dziekana funkcji, lub na podstawie dorobku naukowego. 

 

4.3 

Wielu nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na kierunku Kosmetologia studia     

II stopnia jest zatrudnionych na etatach badawczo-dydaktycznych. Prowadzą oni badania 

naukowe w obszarach związanych z kosmetologią, co szczegółowo przedstawiono w 

kryterium 1.2. Studenci kierunku Kosmetologia studia II stopnia uczestniczą w projektach 

badawczych w jednostkach, realizujących zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, m.in. 

poprzez wykonywanie badań w ramach prac dyplomowych, czy też działalności naukowej 

prowadzonej w studenckich kołach naukowych. Efektem ich pracy są publikacje oraz czynny 

udział w konferencjach naukowych (Załącznik nr 1.2.1 Badania naukowe KS1). 

 

4.4/4.5 

Polityka kadrowa realizowana w UML nastawiona jest na promowanie osób 

zaangażowanych i aktywnych naukowo i dydaktycznie 
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Zasady polityki kadrowej są ściśle określone w Statucie UML. Nawiązanie z nauczycielem 

akademickim pierwszego stosunku pracy w Uczelni, na czas nieokreślony lub określony 

dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, 

następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Konkurs ogłasza Dziekan                          

z uwzględnieniem warunków oraz wymagań dla poszczególnych stanowisk określonych         

w Statucie.  

 

Szczegółowe dane rozwoju kadrowego na Wydziale w latach 2016-2019 przedstawia 

poniższa tabela: 

Liczba nadanych stopni i tytułów na Wydziale Farmaceutycznym UML w latach 2016-2019 

Rok Stopień doktora Stopień doktora habilitowanego Tytuł profesora 

2016 17 2 0 

2017 13 5 0 

2018 14 9 0 

2019 13 9 5 

 

Polityka wsparcia realizowana jest poprzez okresową ocenę i ewaluację nauczycieli 

akademickich. Na podstawie Zarządzenia Nr 127/2019 Rektora UML z dnia 22 listopada 

2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji 

nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo – technicznych w UML zostały 

szczegółowo określone kryteria i tryb oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli 

akademickich oraz pracowników badawczo – technicznych. Ocena przeprowadzana jest         

w sposób systematyczny, za okres 4 lat, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest corocznie.  

Ocenie okresowej i ewaluacji podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 

badawczo – techniczni. Ocena okresowa i ewaluacja dokonywana jest odrębnie w obszarze 

dydaktycznym i w obszarze naukowym. 

Wydział Farmaceutyczny prowadzi politykę kadrową ukierunkowaną na tworzenie 

systemów wsparcia, motywowania pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych         

i dydaktycznych, w celu rozwoju kompetencji naukowych i dydaktycznych, w stopniu 

umożliwiającym maksymalizację satysfakcji zawodowej pracowników, co przełożyć się ma 

na poprawę jakości procesów kształcenia oraz rozwój innowacyjności w badaniach 

naukowych.  

Celem oceny skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, kryterium doboru kadry, 

wyników jakości kadry, w tym uwzględnienia opinii interesariuszy wewnętrznych, czyli 

studentów i tym samym poprawy jakości nauczania i wdrożenia systemów naprawczych, na 

UML i Wydziale Farmaceutycznym funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości 

kształcenia. System ten zapewnienia jakości kształcenia w UML działa w oparciu                    

o utworzony w 2012 roku Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia, który 

ukierunkowany jest na podnoszenie pozycji Uczelni na rynku usług edukacyjnych oraz 

budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. Podstawowym celem Uczelnianego Systemu 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 59 

 

Jakości Kształcenia jest zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie. Za realizację 

celów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia odpowiedzialny jest 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia została powołana 20 grudnia 2019 roku 

Zarządzeniem Nr 142/2019 Rektora UML (Załącznik nr 4.4.1 ZR 142_2019). W jej skład 

wchodzą: przewodniczący - wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik ds. JK, prodziekan ds. 

dydaktycznych, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na wszystkich kierunkach 

studiów w liczbie określonej przez Dziekana, wskazani przez Samorząd Studencki 

przedstawiciele studentów i doktorantów oraz pracownik Dziekanatu.  

Celem działań w obszarze Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest:  

- doskonalenie oferty Wydziału i programów kształcenia pod kątem zgodności zakładanych 

efektów z potrzebami społeczno-gospodarczymi, a także misją i strategią Uniwersytetu,  

- powiązanie systemu kształcenia z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi,  

- doskonalenie kadry akademickiej,  

- doskonalenie jakości procesu dyplomowania,  

- poprawa warunków prowadzenia zajęć.  

Cele te są realizowane m.in. poprzez:  

- zatwierdzenie, monitorowanie i okresowy przegląd sylabusów pod kątem zgodności               

z macierzą efektów kształcenia, planów studiów i programów kształcenia i związanych z nimi 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

niepowtarzalności efektów kształcenia w ramach przedmiotów/modułów oraz poprawności 

stosowanych metod weryfikacji efektów kształcenia, 

- doskonalenie organizacji procesu dydaktycznego, w tym organizacji i warunków 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod kształcenia, stosowanych kryteriów i procedur 

oceny studentów, dbanie o wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej,  

- włączenie w proces zapewnienia jakości kształcenia interesariuszy wewnętrznych                  

i zewnętrznych, tj. studentów oraz pracodawców, poprzez zbieranie opinii studentów              

i absolwentów na temat realizacji procesu dydaktycznego i nabytych kompetencji oraz opinii 

pracodawców na temat przygotowania studentów do pracy zawodowej,  

- wspieranie aktywności kół naukowych i dbałość o uczestnictwo studentów w realizacji 

procesów badawczych, rozwijanie samorządności studenckiej, zwiększenie krajowej                

i zagranicznej mobilności studentów,  

- zapewnienie zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej, 

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o efektach kształcenia, metodach oceny         

i weryfikacji efektów kształcenia, opracowanie form promocji Wydziału w przestrzeni 

publicznej.  

Ważnym elementem pracy Komisji są hospitacje zajęć dydaktycznych, które 

przeprowadzane są semestralnie, przez 2-osobowe komisje hospitacyjne złożone z członka 

Komisji Wydziałowej i nauczyciela akademickiego, w odniesieniu do co najmniej 10% 

losowo wybranych pracowników dydaktycznych i/lub przedmiotów. Hospitacje dokumentuje 

się w postaci protokołów, a ocena dotyczy sposobu prowadzenia zajęć, zgodności treści          

z przyjętymi efektami kształcenia i skuteczności osiąganych efektów kształcenia. Jedno           
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z kryteriów wyboru jednostek, przedmiotów i formy zajęć poddanych ocenie w ramach 

okresowych hospitacji zajęć stanowią wyniki oceny zajęć dydaktycznych. Wyniki hospitacji 

zajęć przekazywane są wraz z oceną formującą nauczycielowi poddanemu ocenie podczas 

hospitacji oraz kierownikowi jednostki, w której realizowany jest przedmiot.  Posiedzenia 

Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb co najmniej raz w semestrze. 

W świetle powyższych rozwiązań Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia podejmuje 

działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale, dotyczące w szczególności: 

1) Wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur służących doskonaleniu wysokiej 

jakości kształcenia. 

2) Propozycji doskonalenia zasad rekrutacji na studia wszystkich poziomów kształcenia 

prowadzonych na Wydziale.  

3) Stałego monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów 

obejmującego m.in.: 

a) analizę i okresowe przeglądy programów kształcenia, w tym programów praktyk 

studenckich,  

b) wspieranie rad programowych w doskonaleniu programów kształcenia                        

i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

c) zapewnienie udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w określaniu i ocenie 

efektów kształcenia, 

d) monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów 

(ECTS), 

e) analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem kształcenia 

oraz zakładanymi efektami kształcenia, 

f) analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

osiąganych przez studenta, 

g) ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu) i oceny prowadzącego, przez 

studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych; 

h) zasady i procedury dyplomowania (jeżeli program kształcenia przewiduję taką 

formę) , w tym stosowanie systemu antyplagiatowego; 

i) monitorowanie mobilności studentów i doktorantów; 

j) ocenę i doskonalenie bazy dydaktycznej i naukowej. 

4) Zapewnienia jakości kadry dydaktycznej poprzez omawianie wyników badań 

ankietowych i hospitacji zajęć dydaktycznych na Radzie Wydziału a także 

wykorzystywanie ich w okresowej ocenie. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w procesie działania wykorzystuje opinie 

studentów, którzy mają możliwość dokonania oceny zajęć dydaktycznych i prowadzącego 

zajęcia nauczyciela akademickiego, poprzez wypełnienie przez studentów anonimowej 

ankiety. Ocenę zajęć dydaktycznych na kierunku kosmetologia przeprowadza się zgodnie       

z Zarządzeniem Rektora UML, w sprawie wprowadzenia ankiet dotyczących procesu 

kształcenia i zasad hospitacji zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 4.4.2 ZR 16_2013) Badania 

ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki i metodologii badań społecznych,      

a w szczególności: dobrowolności, anonimowości, poufności oraz jawności wyników. Wyniki 
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badań ankietowych są również wykorzystywane do okresowej oceny nauczycieli 

akademickich.  

Ankietowanie prowadzi Dział Jakości Kształcenia UML. Ankieta jest anonimowa,              

a badanie realizuje się za pomocą elektronicznego modułu ankietyzacji, dostępnej na 

Wirtualnej Uczelni/Platformie Studenta. Po analizie zostają sformułowane wnioski                   

i rekomendacje w postaci raportów, które służą doskonaleniu programów kształcenia na 

kierunku kosmetologia. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, nie 

później niż do końca danego roku akademickiego, przedstawia Radzie Wydziału oraz 

Przewodniczącemu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, roczne sprawozdanie         

z podjętych działań w zakresie jakości kształcenia wraz z propozycjami działań naprawczych. 

Podstawą do sporządzenia sprawozdania są wyniki ankiet studentów i absolwentów zawarte 

w raportach, opinie interesariuszy zewnętrznych oraz wyniki hospitacji. Uwagi zawarte          

w komentarzach uwzględnia się przy opracowaniu programów (Załącznik nr 4.4.3a)  

UML prowadzi system wspierania i motywowania kadry dydaktycznej do rozwoju 

naukowego i podnoszenia kompetencji dydaktycznych. Dotyczy to nauczycieli akademickich, 

którzy wyróżniają się swoją pracą naukową, dydaktyczną oraz społeczno-organizacyjną            

i pozwala na coroczne przyznanie przez Rektora w każdym z wyżej wymienionych zakresów 

nagrody I, II lub III stopnia. Ponadto osobom mającym szczególne osiągnięcia, Rektor na 

wniosek Dziekana przyznaje okresowe podwyżki projakościowe.  

W proces ten wpisuje się zorganizowany po raz pierwszy w roku 2017 konkurs na 

„Najlepszego Dydaktyka Wydziału i Uczelni”. Wyróżniono nauczycieli  akademickich z 

Wydziału Farmaceutycznego, którzy na podstawie ankiet studenckich za bieżący  rok 

akademicki uzyskali najwyższe wskaźniki w ramach kryteriów ustalonych przez Uczelniany 

Zespół ds. Jakości Kształcenia. Załącznik (Załącznik nr 4.4.4 Ranking dydaktyków). 

 

4.6.  

Nie dotyczy 
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

5.1.  

Kształcenie na kierunku Kosmetologia realizowane jest w 34 jednostkach w tym 10            

z Wydziału Farmaceutycznego, 2 z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, 2 z Wydziału Nauk 

o Zdrowiu, 1 z Wydziału Lekarskiego oraz 4 z Międzywydziałowego Centrum 

Dydaktycznego. 

Jednostki w szczególności realizujące kształcenie na kierunku Kosmetologia: 

Wydział Farmaceutyczny 

1. Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej 

2. Katedra i Zakład Chemii Leków 

3. Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej 

4. Katedra i Zakład Farmakognozji 

5. Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką 

6. Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 

7. Katedra i Zakład Toksykologii 

8. Zakład Biofarmacji Katedry Chemii 

9. Pracownia Kosmetologii i Medycyny Estetycznej 

10. Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Katedry i Zakładu Toksykologii 

 

Wydział Lekarski 

1. Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 

 

Wydział Lekarsko- Dentystyczny 

1. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 

2. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

1. Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie 

2. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii 

 

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne 

1. Zakład Psychologii Stosowanej Katedry Psychologii 

2. Zakład Socjologii Medycyny Katedry Medycyny Społecznej 

3. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
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Jednostki prowadzące zajęcia na kierunku Kosmetologia zlokalizowane są w 8 obiektach 

UML. Infrastruktura obiektów Uczelni dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w obiektach znajdują się windy a także podjazdy dla wózków inwalidzkich.  Łączna 

powierzchnia użytkowana przez jednostki realizujące kształcenie na kierunku Kosmetologia 

(powierzchnia pomieszczeń badawczych, seminaryjnych, ćwiczeniowych oraz dydaktyczno-

badawczych) z wyłączeniem jednostek zlokalizowanych w budynku dydaktycznym przy ul. 

Chodźki 7 oraz na terenie SPSK nr 1 wynosi 11184,08 m2 (Załącznik nr 5.1.1 Baza 

dydaktyczna - Tab. 1). Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w sprzęt zgodny ze 

specyfikacją działalności dydaktyczno-naukowej prowadzonej przez jednostki Uczelni           

w danej dziedzinie. Dodatkowo, w ramach przeprowadzania zajęć wykorzystywana jest 

infrastruktura ogólnodostępna zlokalizowana w obiektach należących do UML,                     

w szczególności aule, sale seminaryjne oraz ćwiczeniowe wyposażone w nowoczesne 

systemy prezentacji audio-wizualnej (Załącznik nr 5.1.1 Baza dydaktyczna - Tab. 2). W celu 

zabezpieczenia potrzeb studentów oraz pracowników Uczelni, w obiektach wynajmowane są 

powierzchnie w celu świadczenia usług gastronomicznych m.in. lokale gastronomiczne, 

automaty vendingowe. 

W związku z wyburzeniem starej Hali Sportowej oraz budową nowej Hali widowiskowo-

sportowej zajęcia prowadzone są na bazie obcej - wynajem powierzchni na halach 

sportowych lubelskich Uczelni wyższych, między innymi w obiektach należących do 

Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. 

W IV kwartale 2019 roku zrealizowana została adaptacja budynku przy ul. Chodźki, 7 do 

którego aktualnie przeprowadzane są jednostki Uczelni, w tym Katedra Rehabilitacji, 

Fizjoterapii i Balneoterapii, która do tej pory miała swoją lokalizację w obiektach 

wynajmowanych. 

Na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie 

zlokalizowane są niniejsze jednostki: Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych oraz Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i 

Dermatologii Dziecięcej. W ramach prowadzonej działalności dydaktyczno-naukowej 

wykorzystywana jest infrastruktura zlokalizowana na terenie Szpitali wraz z pomieszczeniami 

z przeznaczeniem ogólnodostępnymi (aule oraz pomieszczenia seminaryjne). 

 

5.2.  

Wymogi dotyczące wyposażenia i infrastruktury gabinetów przyjmujących na praktyki 

zawodowe. 

 Każdy gabinet przyjmujący studentów kosmetologii na praktyki zawodowe musi spełniać 

wymogi wytyczone przez instytucje: Sanepid, Państwową Inspekcję Pracy, Wymogi BHP, 

wymogi prawne. Są to niezbędne wymagania przy zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności usługowej w formie gabinetu kosmetycznego, kosmetologicznego. Rynek usług 

oferuje często bardzo dobrze wyposażone w urządzenia, środki do pracy gabinety 

kosmetyczne i dużo bardziej skromnie wyposażone gabinety kosmetologiczne. Podstawę 

wymagań stanowi zaplecze zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom             

i klientom, wraz z odpowiedzialnym podejściem do tego zagadnienia personelem gabinetu. 

Do szczegółów należą: miejsce do dezynfekcji, mycia i przechowywania narzędzi 
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wyposażone w odpowiednie środki dezynfekujące, prawidłowa procedura sterylizacji 

narzędzi (zakres własny lub umowa z punktem sterylizacji), prawidłowo wyposażony              

i zabezpieczony higienicznie gabinet do pracy (fotel zabiegowy, powierzchnie robocze, 

oświetlenie, dezynfekcja), miejsce do diagnozy, przyjmowania i obsługi klientów, zaplecze 

socjalne. Wymaga się minimum standardowego wyposażenia w urządzenia zabiegowe, 

umożliwiające realizację standardowych zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, 

upiększającej (np. darsonval, galwan, wapozon, urządzenie do kawitacji, mikrodermabrazja 

diamentowa, możliwość wykonywania podstawowych technik manualnych) oraz na II stopniu 

studiów wymaga się opieki kosmetologa w gabinecie oraz urządzeń typowo 

kosmetologicznych (np. IPL, mezoterapia mikroigłowa, techniki manualne łączone, 

wyposażenie do eksfoliacji kosmetologicznej). Uwzględnia się indywidualnie specyfikę 

gabinetu, jego podbudowę na urządzeniach lub technikach manualnych, przewagę zabiegów 

na ciało lub na twarz. Są to szeroko omawiane punkty wraz ze studentem wybierającym sobie 

gabinet na miejsce realizacji praktyk. Finalnie za wartość uznaje się wysoki standard usług 

oraz zgodność działalności gabinetu z zainteresowaniami zawodowymi studenta (możliwość 

indywidualnego rozwoju). 

 Za priorytetowe uznaje się: możliwość zaopiekowania się studentem podczas praktyk 

przez personel gabinetu, umożliwienie mu uczestniczenia w realnych zabiegach jako 

asystentowi, wykonywanie zabiegów przez studenta, dynamiczne tempo pracy w gabinecie, 

szeroki asortyment zabiegów, (w tym opartych na urządzeniach), zapewnienie 

nieograniczonego dostępu do środków ochrony osobistej i stosowanie wyłącznie 

prawidłowych procedur zabiegowych, higienicznych, prawnych.  Do każdego zgłaszanego 

przez studentów gabinetu, z którym kadra dydaktyczna nie miała dotychczas styczności 

podchodzi się indywidualnie po wnikliwej analizie, konsultacji z właścicielem gabinetu            

i studentem. 

 

5.3.  

Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej realizowany jest m.in. poprzez dostęp 

do Internetu na podstawie umowy z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Naszym 

mieście. 

Dzięki dużej przepustowości łącza do Internetu (blisko 750Mb/s) realizowanej przez łącze 

światłowodowe i rozbudowanej sieci LAN studenci mogą bezproblemowo korzystać z 

aplikacji sieciowych i komunikacyjnych czy portali społecznościowych. 

W celu uzyskania wysokiego poziomu dostępności oraz zachowania odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa, uruchomiona jest sieć bezprzewodowa EDUROAM, która 

umożliwia dostęp do Internetu dla studentów Naszej Uczelni, jak również studentów innych 

Uczelni wykorzystujących ogólnoświatową sieć EDUROAM. 

Sieć dostępna jest w wielu kluczowych budynkach uczelni m.in. Collegium Novum, 

Collegium Medicum, Collegium Maius, Collegium Pharmaceuticum, Collegium Universum, 

Centrum Symulacji Medycznych czy jednym z podległych Szpitali Klinicznych i jest cały 

czas rozbudowywana i rozwijana. 

Powyższy dostęp realizowany jest przez blisko 200 aktywnych punktów dostępowych oraz 

2 kontrolery obsługujące sieć bezprzewodową. 
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5.4.  

Dla studentów słabowidzących dostępne są do wypożyczenia  powiększalniki kieszonkowe 

ułatwiające powiększanie tekstu materiałów dydaktycznych. Dla studentów słabosłyszących 

są dostępne  aparaty słuchowe umożliwiające komunikacje na zajęciach dydaktycznych 

pomiędzy studentem a wykładowcą. Biblioteka Główna UML została wyposażona                

w  oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające oraz zestaw komputerowy do czytelni 

głównej oraz w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające do pracowni 

komputerowej wraz z klawiaturami z powiększonymi klawiszami dla osób słabowidzących. 

Udogodnienia w zakresie infrastruktury zostały zrealizowane poprzez dostępne platformy    

i podjazdy schodowe dla studentów z niepełnosprawnością ruchową. 

 

5.5.  

Informacja o bazie dydaktycznej i aparaturze naukowej dostępnej dla studentów na 

poszczególnych jednostkach Wydziału Farmaceutycznego na kierunku Kosmetologia studia       

I stopnia znajduje się w Załączniku nr 5.5.1 Baza dydaktyczna KS2. 

 

5.6 

System biblioteczno-informacyjny Uczelni 

W UML działa system biblioteczno-informacyjny, w którego skład wchodzą Biblioteka 

Główna, Czytelnia Multimedialna (Filia Studencka) oraz księgozbiory jednostek 

organizacyjnych jako biblioteki specjalistyczne. Zadaniem Biblioteki Głównej jest wspieranie 

procesów dydaktycznych, naukowych i leczniczych m.in. dzięki gromadzonym, 

opracowywanym i udostępnianym zasobom informacji w postaci książek i czasopism w 

formie drukowanej i elektronicznej oraz baz danych.  

Zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni określają: Ustawa 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut UML i Regulamin udostępniania zbiorów 

bibliotecznych. Zasady gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych określają 

okołobiblioteczne akty prawne oraz normy.  

 

Zasoby aktualnej informacji naukowej w formie tradycyjnej:  

 (wg stanu na dzień 31.12.2019):  

• liczba wol. wydawnictw zwartych: 141 254,  

• liczba wol. czasopism 63 308;  

Wszystkie zbiory drukowane roku są na bieżąco rejestrowane w systemie bibliotecznym i 

widoczne w katalogu Biblioteki http://opac.umlub.pl/. Cały zasób czasopism wprowadzono 

do katalogu, wszystkie wydawnictwa zwarte wydane począwszy od 1996 r., a wcześniejsze są 

sukcesywnie dodawane w ramach retrokonwersji (poziom indeksowania zbiorów w katalogu 

bibliotecznym OPAC wynosi ok. 77%).  

Cały księgozbiór dydaktyczny (w 100%) jest zarejestrowany i objęty zdalnym 

udostępnianiem. W odniesieniu do zakresu tematycznego, zbiory biblioteczne reprezentują 

wszystkie dziedziny nauk medycznych. Gromadzone tytuły odpowiadają w szczególności 

reprezentowanym na Uczelni pracom badawczym i kierunkom studiów.  
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Zasoby aktualnej informacji naukowej w formie elektronicznej:  

• Bazy bibliograficzno-abstraktowe i pełnotekstowe (najważniejsze): Polska Bibliografia 

Lekarska, Medline/PubMed, Scopus, CINAHL Complete, ClinicalKey, Cochrane Library, 

Health Source: Nursing/Academic Edition, Web of Science, UpToDate, Reaxys, International 

Pharmaceutial Abstracts, Chemical Abstracts, Bates’ Visual Guide to Physical Examination. 

• Kolekcje czasopism pełnotekstowych:  w sieci uczelnianej dostępnych jest łącznie ponad 

60 000 aktywnych unikalnych tytułów, m.in. z kolekcji ACS Journals (American Chemical 

Society); BMJ Journals (BMJ Publishing Group); ClinicalKey/Elsevier; EBSCO; Elsevier; 

Taylor & Francis Online; Lippincott, Williams & Wilkins (Your Journals@Ovid); Oxford 

Journals Medicine (Oxford University Press); Royal Society of Chemistry; Springer; Wiley 

InterScience - Wiley + Blackwell; Nature, Science. 

• Książki elektroniczne: łącznie ponad 185 000 tytułów pochodzących z kolekcji: Elibrary - 

podręczniki w języku polskim; Ibuk Libra - czytelnia online (książki w języku polskim),   

AccessMedicine - McGraw Hill; ClinicalKey; Elsevier na platformie ScienceDirect; 

Lippincott, Williams & Wilkins; Royal Society of Chemistry; Springer; Wiley Online 

Library. 

• Bazy własne: Bibliografia publikacji pracowników UML, Biblioteka Cyfrowa UML, 

Czytelnia Cyfrowa CyfrUM.  

Biblioteka zapewnia narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp do źródeł:  

• Multiwyszukiwarka (narzędzie zintegrowanego wyszukiwania, zapewniające jednoczesne 

przeszukanie zasobów: katalogu bibliotecznego OPAC, listy A-Z; zagranicznych baz danych 

subskrybowanych przez Bibliotekę; Bazy Publikacji Pracowników UML; Biblioteki Cyfrowej 

UML; wybranych kolekcji pochodzących z wolnego dostępu),  

• Lista A-Z (narzędzie ułatwiające dotarcie do e-zasobów Biblioteki UML; obejmuje 

informacje o e-czasopismach i e-książkach subskrybowanych przez Bibliotekę oraz 

wybranych kolekcjach ogólnodostępnych), 

• Linker do pełnych tekstów publikacji z poziomu rekordu bibliograficznego. 

Wszystkie pozyskane źródła elektroniczne udostępniane są w sieci uczelnianej. Dostęp do 

licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów spoza sieci uczelnianej poprzez 

dostęp zdalny jest realizowany dla pracowników, studentów i doktorantów UML (system 

logowania oparty o system loginów i haseł uwierzytelniających tożsamych jak w przypadku 

innych e-usług realizowanych przez Uniwersytet).  

Dostosowanie do potrzeb wynikających z procesu uczenia i nauczania studentów:  

Uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza w przypadku księgozbioru dydaktycznego 

odbywa się w wyniku: analizy sylabusów dla poszczególnych kierunków, monitorowania 

wykorzystania posiadanego zasobu, śledzenia nowości wydawniczych, zapytań studentów, 

sygnałów od prowadzących zajęcia, informacji z formularza zgłoszenia propozycji zakupu. W 

coraz większym stopniu studenci zainteresowani są wersją elektroniczną tytułów, z uwagi na 

ich dostępność 24/7. 

W przypadku literatury niedostępnej w zasobach jest sprawdzana możliwość zakupu pozycji 

na rynku wydawniczym i w przypadku tytułów, które można zakupić – zbiory są uzupełniane.  

Pozostałe usługi biblioteczne oferowane przez Bibliotekę: 
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• dostęp do komputerowego katalogu przez Internet 24/7 

• możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne 

• możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia 

• możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych 

• elektroniczne powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych 

• zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji 

• elektroniczne szkolenia biblioteczne 

• formularz zapytań do bibliotekarza 

• profil na portalu społecznościowym (w j. polskim i angielskim) 

• usługi informacyjne 

• szkolenia indywidualne 

• reprografia 

• samoobsługowe urządzenie kopiujące 

• formularz propozycji zakupu 

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

Udostępniono 2 stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób słabowidzących                     

i niedosłyszących – w Czytelni Ogólnej i Pracowni Komputerowej. Komputery wyposażono 

w specjalną klawiaturę dla osób słabowidzących, specjalistyczne oprogramowanie 

powiększające obraz na ekranie ZoomText Magnifier/Reader 10 i syntezator mowy IVONA, 

umożliwiający osobom słabowidzącym i niedosłyszącym pełne i swobodne korzystanie            

z zasobów komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 8.1.  

Na komputerach zainstalowano także pakiet biurowy Microsoft Office z dedykowaną 

nakładką Window-Eyes. W razie potrzeby można zwrócić się do bibliotekarza dyżurnego        

o wypożyczenie słuchawek. 

Dla osób słabowidzących dostępne są także dwie elektroniczne lupy Candy Lifestyle. Można 

o nie poprosić bibliotekarza w Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism. Lupy Candy 

umożliwiają wyświetlanie powiększonego tekstu w trybach kolorystycznych przyjaznych dla 

osób z dysfunkcją wzroku. Praktyczne podstawki i uchwyt sprawiają, że używanie lupy nie 

jest męczące dla czytelnika. 

 

5.7 

Rozwój i doskonalenie infrastruktury badawczo-dydaktycznej wpisuje się w zintegrowaną 

strategię rozwoju całej Uczelni. W wyniku monitorowania przez Władze Wydziału oraz Dział 

Jakości Kształcenia warunków studiowania oraz jakości obsługi studentów, stworzono 

wytyczne długofalowej polityki rozwoju i permanentnej odbudowy bazy dydaktycznej, 

zgodnej z ciągle zmieniającymi się potrzebami oraz możliwościami finansowymi Uczelni. 

Realizowane są bieżące działania związane z wymianą aparatury naukowej i dydaktycznej 

służące poprawie jakości realizowanych badań naukowych i dydaktyki. W celu 

przyśpieszenia realizacji zaplanowanych projektów pozyskano dodatkowe finansowanie          

w formie dotacji celowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa 

Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo zaplanowano sprzedaż części 

niewykorzystywanych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu oraz uruchomienie 

kredytów bankowych. Uzyskano także wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach 
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programów pomocowych i rozwojowych. Dzięki dywersyfikacji źródeł finansowania było 

możliwe terminowe, zgodne z planami zatwierdzonymi przez Senat Uczelni, realizowanie 

projektów budowy, rozbudowy i remontów bazy dydaktycznej i naukowej. 

Dzięki współpracy Kolegium Dziekańskiego z Działem Jakości Kształcenia i innymi 

jednostkami Uczelni możliwy jest stały monitoring i ocena infrastruktury oraz wyposażenia 

sal dydaktycznych. Na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród studentów, co roku 

opracowywany jest raport „Ocena warunków studiowania i jakości obsługi studentów” 

(Załącznik nr 5.7.1 Raport ocena warunków studiowania_2018-2019), który dostarcza wielu 

informacji o możliwych kierunkach działań w zakresie unowocześniania i dostosowania bazy 

dydaktycznej do potrzeb studentów.  Z raportu za rok akademicki 2018/2019 wynika, że 

wyposażenie laboratoriów/sal ćwiczeniowych studenci Wydziału Farmaceutycznego oceniali 

wysoko. Średnia ocena tego aspektu wyniosła 4,00 na pięciostopniowej skali, przy czym 

średnia oceny dla kierunku kosmetologia wyniosła 4,10. Średnia ogólna ocena dla UML 

wyniosła 3,94. 

Sposób, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu bibliotecznego. 

Monitoring i ocena systemu biblioteczno-informacyjnego. 

W każdym roku jest wypełniany formularz K-03 (GUS) oraz formularz do gromadzenia 

danych statystycznych dla bibliotek szkół wyższych (Analiza Funkcjonowania Bibliotek 

Naukowych). W przypadku drugiego z formularzy (ankiety AFBN) uzyskuje się dostęp do 

danych, w tym wskaźników dotyczących działalności danej biblioteki w kontekście 

poszczególnych lat, oraz w zestawieniu ze zanonimizowanymi danych bibliotek konkretnego 

typu (np. bibliotek medycznych) lub bibliotek naukowych w Polsce. Co roku do Rektora 

Uniwersytetu Medycznego przedkładane jest sprawozdanie z działalności Biblioteki. 

Sprawozdanie dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania jednostki w poprzednim roku 

kalendarzowym, w ujęciu porównawczym z rokiem wcześniejszym. 

Udział w ocenie różnych grup interesariuszy (studentów). 

Biblioteka przeprowadza okresowo badania ankietowe, podczas których poddawana jest 

ocenie jej działalność w oczach użytkowników. Pierwsze badanie miało miejsce w 2014 roku, 

uzyskano wówczas  213 wypełnionych ankiet. Ostatnią ankietę, już wg zestandaryzowanego 

wzoru kwestionariusza zgodnego z metodologią zaproponowaną przez Zespół Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich i przygotowanego pod kierunkiem Zespołu AFBN przeprowadzono w 

2017 roku. Ankietę wypełniło 519 osób, przede wszystkim studentów. W wyniku analizy 

tejże ankiety uzyskano wysoki, bo wynoszący 4,8 wskaźnik satysfakcji użytkowników (dla 

wartości wskaźnika określonych w przedziale od 1,0 do 5,0).   

Biblioteka zapewnia możliwość zgłoszenia wszelkich uwag poprzez kontakt mailowy 

(dane dostępne na stronie www), skrzynkę znajdującą się w Bibliotece, bezpośrednio              

u dyżurujących bibliotekarzy, oraz osobiście w rozmowie z dyrekcją BG UML. Dodatkowym 

kanałem kontaktu jest strona na Facebook’u – ta drogą także uzyskiwane są opinie i wnioski 

użytkowników (przede wszystkim studentów) w odniesieniu do działalności BG UML. 

Przedstawiciele Samorządu Studentów mają wpływ na funkcjonowanie systemu 

bibliotecznego np. poprzez uzgadnianie godzin otwarcia czytelni, możliwości wydłużenia 

godzin pracy przed sesją, organizację przestrzeni bibliotecznej, czy też wybór tytułów 
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podręczników do subskrypcji on-line w przypadku konieczności określenia pozycji 

najbardziej pożądanych z punktu widzenia studentów. 

 

5.8 

Nie dotyczy 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

6.1.  

Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 

konstruowania programu studiów oraz jego realizacji i doskonalenia. 

Kontakt z pracodawcami, jednostkami opiniotwórczymi w zakresie nauczania na kierunku 

kosmetologia odbywa się  regularnie poprzez kadrę dydaktyczną często wraz ze studentami,   

na spotkaniach branżowych, konferencjach, szkoleniach zawodowych, podczas egzaminów na 

terenie Polski z Cechu Rzemiosł,  akcjach promocyjnych i społecznych, podczas monitoringu 

praktyk i konsultacji telefonicznych z gabinetami (miejscem odbywania praktyk) oraz 

podczas kongresów i targów kosmetycznych na terenie Polski.  

Potencjalni pracodawcy zgłaszają swoje uwagi dotyczące systemu kształcenia na kierunku 

i pożądanych z ich punktu widzenia efektów edukacji. 

Najczęściej omawianym problemem jest rozróżnienie zawodu kosmetologa od 

kosmetyczki, zakres kompetencji zawodowych i uprawnień. Początkowo rynek pracy miał 

problem z oceną kompetencji absolwentów obydwu zawodów. Po wprowadzeniu na 

kosmetologii większego zakresu przedmiotów o podbudowie chemicznej oraz większej ilości 

godzin praktycznych wraz z uściśloną w konkretnych przedmiotach specjalizacją, rynek 

pracodawców dostrzega różnice w poziomie wykształcenia praktycznego, teoretycznego          

i w zakresie wytworzonych kompetencji zawodowych, w stopniu samodzielności 

absolwentów i kreatywnego podejścia do pracy między technikiem usług kosmetycznych           

i kosmetyczką a kosmetologiem. Specjaliści praktycy bardzo zwracają uwagę na 

odpowiedzialność i rozsądne podejście do bezpieczeństwa klientów oraz na  aspekty prawne 

w zawodzie kosmetologa. 

Na podstawie sugestii  i ze względu na realne potrzeby rynku pracy wprowadzono nowe 

przedmioty, np. kosmetologię onkologiczną. Powstały również  specjalistyczne programy dla 

studentów  jako wzbogacenie oferty edukacyjnej, np. z zakresu laseroterapii, rozbudowanych 

metod mezoterapii, z zakresu makijażu permanentnego i trychologii, jako forma podniesienia 

atrakcyjności absolwentów i ułatwienia współpracy z lekarzami medycyny estetycznej. 

Pojawiło się bowiem zapotrzebowanie na rynku na absolwentów potrafiących współpracować 

(nie konkurować) z lekarzami medycyny estetycznej i innych specjalizacji, w tym 

dermatologii. 

W programie praktycznej nauki kładzie się silny akcent na rozróżnianie kompetencji 

zawodowych, diagnozę kosmetologiczną i umiejętność współpracy ze specjalistami różnych 

dziedzin. Studentów zachęca się do kontaktów między zawodowych podczas konferencji 

organizowanych przez Pracownię Kosmetologii i Medycyny Estetycznej i zewnętrznych, 

udział w kongresach i targach, podczas wystąpień zaproszonych na warsztaty gości oraz 

podczas odbywania praktyk zawodowych. 

Przykładem reakcji na sugestie potencjalnych pracodawców w gabinetach 

kosmetologicznych jest zmiana dokonana w systemie praktyk zawodowych. Sugerowano, że 

podczas praktyk wakacyjnych nie wykonuję się części zabiegów ze względu na warunki 

atmosferyczne, sezon urlopowy. Gabinety pracują wtedy w innym zakresie niż w pozostałych 
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porach roku. Z tego względu umożliwiono studentom realizację praktyk w systemie 

śródrocznym. 

W wyniku monitorowania praktyk, konsultacji telefonicznych z właścicielami gabinetów      

i opiekunami praktyk na bieżąco wprowadza się korekty i udoskonalenia w wielu 

szczegółach, w poszczególnych przedmiotach. Właściciele gabinetów stanowią istotne źródło 

informacji o charakterze edukacyjnym. 

Potrzebą zgłaszaną przez rynek pracy, doświadczonych specjalistów jest kształcenie 

teoretyczne i praktyczne wykraczające poza schematy podręcznikowe, charakterystyczne dla 

kształcenia na kierunku technika usług kosmetycznych, w których nie występują praktycznie 

modyfikacje zabiegów, techniki łączone i kreatywne podejście do zabiegów. Program 

nauczania w szczegółach tego typu dopracowano na poszczególnych przedmiotach z zakresu 

kosmetologii oraz jest to mocno zaakcentowane w nauczaniu między I a II stopniem studiów, 

gdzie na II stopniu bazuje się prawie wyłącznie na kreowaniu samodzielności studenta, 

logicznym myśleniu a nie powielaniu schematów oraz łączeniu technik terapeutycznych           

i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce. 

Rynek społeczno-gospodarczy sygnalizował również problemy w kształceniu związane 

z profesjonalną obsługą klienta: rozmowa, udzielanie informacji, dbałość o szczegóły, 

kontrolowanie czasu zabiegów, kontrolowanie tematów rozmów podczas zabiegów, obsługa 

klientów tzw. trudnych. Wszystkie aspekty zgłaszane są na bieżąco do osób prowadzących 

poszczególne zajęcia i uwzględniane w systemie nauczania. 

Aktualnym problemem zgłaszanym zewnętrznie przez potencjalnych pracodawców              

i interesariuszy jest niewystarczający praktyczny kontakt studentów z klientami w wieku 

dojrzałym. Brakuje doświadczenia w prowadzeniu w sposób naturalny, niewymuszony 

rozmowy, doświadczenia w prowadzeniu wywiadu gdy przyjmowana jest duża ilość leków, 

suplementów (wielolekowość), pojawiają się stany trudne do zdiagnozowania (między 

defektem a diagnozą). Wynika to z faktu, iż obecnie studenci podczas większości zajęć 

wykonują zabiegi na sobie. Sugeruje się konieczność wprowadzenia gabinetu szkoleniowo – 

usługowego otwartego na klientów z zewnątrz, w tym seniorów. Umożliwi on zdobycie 

realnego doświadczenia w innych aspektach niż dotychczas bez konieczności stosowania 

metod symulacji. 

Za istotne należy też uznać kontakt i konsultacje z właścicielami dużych firm 

kosmetycznych, np. dr Irena Eris, współpracę z safety assesorem w przemyśle kosmetycznym 

i współpracę z pracownikami firm kosmetycznych zatrudnionych na różnych stanowiskach,   

w tym również absolwentami kierunku kosmetologia. 

Firmy i specjaliści z obszaru kosmetyczno-medycznego współpracujący z pracownią 

kosmetologii i medycyny estetycznej w ramach spotkań specjalistycznych ze studentami          

i kadrą dydaktyczną (Załącznik nr 6.1.1 Współpraca). Studenci są również na bieżąco 

informowani o wszystkich szkoleniach, warsztatach, sympozjach, konferencjach 

odbywających się w Lublinie dla osób pracujących w zawodzie, na które studenci są 

zapraszani poprzez UM. Firmy szkolące takie jak Thalion, Isabelle Lancray, Fenice, Lycon, 

Abocosun, Mary Cohr  są wiodącymi markami zagranicznymi, cieszącymi się bardzo dobrą 

opinią wśród profesjonalistów, oferują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kosmetologii. 

Kadra Pracowni Kosmetologii jest otwarta na propozycje współpracy szkoleniowej. Kadra 

dydaktyczna na bieżąco aktualizuje kontakty branżowe, nawiązuje współpracę ze 
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specjalistami, firmami kosmetycznymi. Jest otwarta na sugestie i potrzeby studentów 

związane z dynamicznym rozwojem rynku. 

 

6.2.   

Relacje z otoczeniem społeczno–gospodarczym w odniesieniu do programu studiów są 

omawiane ze studentami podczas zajęć, po konferencjach, spotkaniach branżowych, 

szkoleniach, po praktykach zawodowych. 

Studenci zgłaszają potrzeby pokrywające się z potrzebami otoczenia branżowego. 

Przykładem jest zwracanie uwagi na potrzebę dużej ilości zajęć praktycznych 

przygotowujących do pracy w gabinecie, umożliwiających wytworzenie dobrych nawyków 

zabiegowych, wyćwiczenie schematów i przejście do technik łączonych. Umożliwia to 

swobodną pracę w realnym środowisku. Studenci zgłaszają prośby o pomoc w interpretacji 

prawa dla kosmetologów ze względu na krążące sprzeczne opinie uzyskiwane od 

potencjalnych pracodawców. 

Zgłaszane są prośby o obiektywne przedstawianie tematów często specjalistycznych 

wynikające z faktu iż kosmetyka jako rzemiosło posiada wiele czynników subiektywnych. 

Jednak jest oparta na zasadach logiki. Problemem coraz rzadziej zgłaszanym przez studentów 

jest nierozróżnianie przez wielu pracodawców kompetencji kosmetyczki od kosmetologa. 

Kadra dydaktyczna podczas regularnych zebrań  opracowuje strategie programowe, zgłasza 

potrzeby naprawcze i doskonalące system kształcenia. Kadra dydaktyczna, studenci                  

i środowisko społeczno-gospodarcze prowadzą nieustannie dialog, którego skutkiem są na 

bieżąco wprowadzane korekty, usprawnienia, kierunek akcentowania problemu, metody pracy 

i środki do pracy oraz nowe przedmioty, zakresy tematyczne. 

Obecnie kosmetologia jest wielokierunkową, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną          

z silnym czynnikiem subiektywnym i brakiem unormowań prawnych. Przyjęty w systemie 

kształcenia kierunek zapewnia studentom rzetelną wiedzę na wysokim poziomie, duży zakres 

umiejętności realnie przydatnych w pracy w gabinecie, kreowanie profesjonalnych 

kompetencji i  postaw oraz bezpieczeństwo prawne i relacje w zgodzie z przepisami.  
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UML) buduje kulturę organizacyjną sprzyjającą 

innowacyjności i zmianom, promuje i wspiera inicjatywy związane z zaangażowaniem w 

międzynarodowe programy. Potwierdzeniem tego są deklaracje zawarte w dokumencie 

strategii UML. Strategia UML płynnie wkomponowuje się w nowe trendy nauki i edukacji 

uwzględniając podnoszenie jakości kształcenia. Założenia przewidują m.in. wzrost pozycji 

UML na arenie międzynarodowej i krajowej, kładą nacisk na inicjowanie międzynarodowych 

projektów badawczych, wzmocnienie roli mobilności studentów, doktorantów, kadry 

akademickiej, rozwój współpracy międzynarodowej opartej na wymianie profesorów 

wizytujących, budowaniu tematycznych sieci współpracy z zagranicznymi ośrodkami. 

Strategia UML wpisuje się w założenia Deklaracji Bolońskiej opartej na promocji 

mobilności studenckiej i promocji współpracy europejskiej w obszarze zwiększania poziomu 

jakości kształcenia. Strategia UML jest spójna z „Programem Umiędzynarodowienia 

Szkolnictwa Wyższego” z czerwca 2015 r. zakładającego m.in.: tworzenie atrakcyjnej dla 

cudzoziemców oferty programowej, dostosowanie obsługi potrzeb studentów i kadry 

zagranicznej, tworzenia systemu wspierania udziału pracowników uczelni w 

międzynarodowych projektach i programach naukowych oraz wspieranie studentów i kadry 

naukowej w wyjazdach za granicę i powrotach do Polski. „Strategia rozwoju szkolnictwa 

wyższego na lata 2010-2020” bezpośrednio wskazuje kierunki działań w zakresie 

umiędzynarodowienia kadr, nacisk na otwartość na międzynarodowe otoczenie społeczne i 

gospodarcze oraz wzrost konkurencyjności i efektywności kształcenia na arenie 

międzynarodowej. W Polsce strategia UML pozostaje zbieżna z reformą szkolnictwa 

wyższego i nową ustawa  „Konstytucją dla Nauki”- ustawa 2.0, która przewiduje m.in. 

wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i 

współpracę międzynarodową. Na gruncie lokalnym niniejszy projekt wspiera strategię 

rozwoju Lublina na lata 2013-2020 jako miasta „Genius Loci” aspirującego do bycia 

pomostem, pomiędzy nauką, biznesem a samorządem. 

Umiędzynarodowienie działalności Uczelni, zarówno w sferze dydaktycznej jak  

i naukowej, jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania Wydziału Farmaceutycznego, 

istotnym dla podnoszenia jakości procesu kształcenia oraz rozwijania aktywności naukowej. 

Znacząca aktywność naszej Uczelni w tej dziedzinie sprzyja promocji rodzimej edukacji oraz 

propagowaniu wyników realizowanych prac badawczych w środowisku międzynarodowym. 

Pomaga także w opracowaniu i udoskonalaniu koncepcji kształcenia i planach rozwoju 

kierunków, w tym kosmetologii, w obszarze nauki i dydaktyki, poprzez implementowanie 

rozwiązań systemowych zaadoptowanych na uczelniach zagranicznych, przeniesionych na 

grunt naszego Wydziału, po zapoznaniu się z nimi przez kadrę i studentów w ramach 

stworzonych możliwości wyjazdów zagranicznych. Działając aktywnie na arenie 

międzynarodowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie w tym Wydział Farmaceutyczny włącza 

do tej współpracy również studentów. Zawierając nowe umowy i porozumienia 

międzynarodowe, jednym z głównych jej elementów zawsze są mobilności studenckie, w tym 

kierunku kosmetologia. Dydaktyka prowadzona przez Studium Praktycznej Nauki Języków 
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Obcych umożliwia studentom pogłębienie czynnej znajomości języków obcych oraz poznanie 

profesjonalnego słownictwa medycznego z zakresu kosmetologii w języku angielskim oraz 

niemieckim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, rosyjskim i łacińskim, co niewątpliwie 

zwiększa szanse studenta na podjęcie zatrudnienia lub podjęcie badań naukowych za granicą, 

w branży kosmetologicznej lub na uczelniach wyższych i placówkach badawczych. Ponadto 

planowane jest prowadzenie zajęć w języku angielskim z zakresu nowych trendów w 

kosmetologii od cyklu kształcenia 2020/2021. 

Dzięki staraniom o pozyskiwanie nowych partnerów, UML nawiązuje kolejne 

współprace z ośrodkami zagranicznymi. W kontekście umiędzynarodowienia, poszerzenia 

możliwości mobilności studentów i kadry oraz zawierania umów i aplikowania o granty 

naukowe i dydaktyczne z obszaru kosmetologii, wymienić można następujące ośrodki i 

uczelnie wyższe:  

- School of Pharmacy, S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, 

Kazakhstan  - uczelnia prowadząca m.in. zajęcia na kierunku Kosmetologia Farmaceutyczna, 

- University of Athens, Department of Pharmacognosy and Natural product Chemistry 

(Grecja), 

- School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, (Mongolia),  

- University of Orléans – Instytut Le Studium z Orléanu oraz University of Tours, Faculty of 

Pharmacy (Francja),  

- University of Innsbruck (Austria), 

- Tokushima Bunri University, Japonia; - Prof. Yoshinori Asakawa. 

Dzięki wyjazdom zagranicznym pracownicy spełniają swoje potrzeby samorealizacji, 

potrzeby uznania, inne potrzeby społeczne, nabywając szereg nowych kompetencji. Ponadto 

kształtują swoje umiejętności miękkie w zakresie komunikacji oraz umiejętności 

lingwistyczne używając języka obcego w komunikacji.  

UML systematycznie wspiera studentów poprzez dofinansowanie kosztów mobilności. 

Dzięki wsparciu finansowemu dajemy szansę na udział w wyjazdach również dla studentów z 

niższym statusem majątkowym, stawiając jako główne kryterium wyniki z egzaminów oraz 

zaangażowanie w organizacyjną działalność na rzecz naszej uczelni.  

Dodatkowym kryterium przy aplikowaniu jest również działalność naukowa studentów                   

i obowiązek dobrej znajomości języka obcego. Wsparcie studentów w procesie uczenia się 

jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia 

zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu i 

zawodowemu studentów, pomocy w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz 

przygotowaniu do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności. 

Absolwent kosmetologii umie posługiwać się językiem obcym z zakresu wiedzy 

ogólnej, z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii; potrafi 

planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem 

posługując się językiem obcym; posługiwać się językiem obcym wykonując zabiegi 

kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; 

prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; rozmawiać w języku 

obcym z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz 
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organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny posługując się językiem obcym. Posługuje się 

językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu 

nauk o zdrowiu.  

Wszystkie postawione kryteria oceny kandydatów do wyjazdu na konferencje i wyjazdy 

zagraniczne stanowią mobilizujący czynnik, zarówno w procesie edukacyjnym, jak i 

aktywizacji naukowej studentów. W związku z tym, z roku na rok obserwujemy zwiększoną 

aktywność studentów w uczestnictwie w kołach naukowych i organizacjach studenckich oraz 

konferencjach międzynarodowych. 

Konferencje stanowiły wyjątkową okazję do wymiany aktualnej wiedzy na temat 

najnowszych osiągnięć i informacji w aspekcie badań and materiałem roślinnym, zarówno w 

kontekście nauk medycznych i poszukiwania nowych leków, jak i farmacji, farmakologii i 

etnofarmakologii, kosmetologii i biotechnologii, fizjologii, botaniki i ochrony środowiska. 

Wykładowcy zagraniczni i krajowi, specjaliści w swoich dziedzinach zaprezentowali wykłady 

i doniesienia posterowe, a panele dyskusyjne umożliwiły wymianę wiedzy i omówienie 

wyników najnowszych badań z w/w zakresu tematycznego. 

Wykaz konferencji i aktywny udział studentek kosmetologii w konferencjach 

międzynarodowych:  załącznik nr 7.1 Konferencje 

 

Do wzrostu jakości kształcenia studentów na kierunku kosmetologia przyczyniają się 

również wizyty zagranicznych gości, którzy w minionych latach podjęli współpracę naukową 

z pracownikami Uczelni. Wielu z nich wygłaszało także referaty i wykłady otwarte dla 

studentów i kadry oraz spotkania studyjne w mniejszych grupach, w których skład wchodzili 

także studenci. Przykładowo:  

2016 

5-10 czerwca – prof. Zuriyadda Sakipova; School of Pharmacy, S.D. Asfendiyarov Kazakh 

National Medical University, Tolebi 94, 050012 Almaty, Kazakhstan  

2017 

Maj oraz wrzesień: wizyta przedstawicieli firmy Bionorica Research GmbH, Centrum Badań 

Przedklinicznych oraz prof. Guenthera Karla Bonn, University of Innsbruck. Rozmowy 

dotyczyły wspólnych prac nad wykorzystaniem surowców pochodzenia roślinnego oraz 

metod analizy związków w kosmetykach. 

2019 

10-12 października - prof Zuriyadda Sakipova; School of Pharmacy, S.D. Asfendiyarov 

Kazakh National Medical University, Tolebi 94, 050012 Almaty, Kazakhstan;  

czerwiec - Gulnary Kadyrbayevy, asystent z Asfendiyarov Kazakh National Medical 

University;  

listopad - prof Enkhtuul Bayarsaikhan, School of Pharmacy, Mongolian National University 

of Medical Sciences, Mongolia. 

W pracowni Kosmetologii i Medycyny Estetycznej w ramach zajęć z warsztatów 

praktycznych odbywają się pokazy, szkolenia przeprowadzone przez uznane marki 
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zagraniczne oferujące najnowsze technologie, metody zabiegowe. Kadra dydaktyczna stara 

się na bieżąco docierać do nowych ofert z zakresu kosmetologii. Spośród odbywających się 

cyklicznie konsultacji dotyczących tendencji rozwojowych w kosmetologii należy wymienić 

liderów branży „beauty”: MARY COHR, MARY KEY, THALION, ISABELLE LANCRAY, 

CLARENA, FENICE, CHARMINE ROSE. 

W procesie umiędzynarodowienia przypisujemy sobie wyjątkową i ambitną rolę 

przemiany młodego studenta w obywatela Europy o szerokim doświadczeniu 

międzynarodowym i międzykulturowym. Staramy się dać studentowi klucz do światowego 

rynku pracy oraz wyposażyć go w komplet narzędzi, które gwarantują mu w dalszym życiu 

uzyskanie zatrudnienia, co jest niezwykle trudne w obliczu dynamicznych przemian 

zachodzących w otoczeniu, które wymaga zdobywania coraz to nowych kompetencji na polu 

współpracy i wymiany międzynarodowej. Wymiana akademicka jest szansą na podwyższenie 

jakości kształcenia i powiązania go z wymiarem praktycznym (gospodarką), jak i 

podwyższeniem jakości nauki i promocji oraz wyników realizowanych prac badawczych. 

Zwiększająca się ilość wyjazdów zagranicznych pracowników Wydziału bezpośrednio 

przekłada się na zwiększenie ich kompetencji, wprowadzenie nowych projektów badawczych, 

wprowadzanie nowych metod kształcenia oraz na poprawę polityki kadrowej poprzez 

zatrudnianie osób o wysokich kompetencjach.  

Głównymi kierunkami wymiany akademickiej na Wydziale Farmaceutycznym są 

University of: Madrid, Lisbon, Granada, Sevilla, Athens, Santiago de Compostela, Porto, 

Bolonia, Barcelona, Messina, Rome University la Sapienza, Paris Descartes University. 

Umowy w ramach programu Erasmus Plus zostały zawarte z w/w uczniami w ostatnich 

latach. Koordynator Wydziałowy programu, prof. dr hab. Grażyna Biała, Prodziekan 

Wydziału Farmaceutycznego, na w/w Uniwersytetach/Wydziałach Farmaceutycznych, 

prezentowała ofertę naukową i edukacyjną Wydziału, wszystkich kierunków studiów, w 

szczególności nowego kierunku na Wydziale – kosmetologii, uzgadniając treść zawieranych 

umów z Wydziałami Farmaceutycznymi wymienionych uczelni. Obecnie zawartych jest 27 

takich umów. Koordynator Wydziałowy i Instytucjonalny programu Erasmus plus wraz z 

Dziekanem Wydziału dokonują okresowej oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu 

rezultatów umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację, poprzez rozmowy 

przeprowadzane ze studentami i pracownikami wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi z uczelni 

zagranicznych i koordynatorami programu na uczelniach partnerskich. Po powrocie z odbytego 

stażu/studiów, student i pracownik wypełnia ankietę on-line służącą do ceny pobytu i jego 

przydatności do rozwoju własnego oraz całego kierunku. Koordynator Wydziałowy również 

aktywnie poszukuje nowych możliwości i kierunków zawierania nowych umów 

międzynarodowych, a także uczestniczy w finalizowaniu umów zaproponowanych przez 

partnerów z innych uczelni. Od momentu zawarcia umów wzrosło zainteresowanie studentów 

zagranicznych (ok. 10 studentów/semestr) stażami naukowymi lub odbywaniem części zajęć 

na Wydziale Farmaceutycznym UML wraz z możliwością ich zaliczenia i transferem 

punktów ECTS. Z większości propozycji w tej ofercie mogą również korzystać pracownicy i 

kadra dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego, uczestnicząc w wyjazdach w ramach stażu 

naukowego lub prowadząc wykłady i seminaria na uczelniach partnerskich. W ramach 
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wymienionych umów o współpracy, równolegle prowadzona jest współpraca naukowa 

pomiędzy jednostkami naukowymi. W ramach programu Erasmus Plus UML obecnie ma 

nawiązanych ponad 100 umów z zagranicznymi partnerami. Do najbardziej aktywnych 

partnerów należą m.in. Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Niemcy, Belgia. Z tych 

zawartych umów i możliwości wyjazdów zagranicznych oraz uczestniczenia w nawiązanej 

dzięki umowom współpracy międzynarodowej korzystać mogą także studenci kosmetologii. 

Oprócz współpracy nawiązanej w ramach krajów programu Erasmus Plus, UML, w tym 

Wydział Farmaceutyczny, współpracuje z krajami spoza Unii Europejskiej w ramach 

programu Erasmus + KA 107. W ramach tego programu, Wydział Farmaceutyczny prowadzi 

współpracę z następującymi Uniwersytetami: Mongolian National University of Medical 

Sciences (Mongolia), National Institute of Technology - Okinawa College (Japonia), Saitama 

University (Japonia), Tokushima Bunri University (Japonia), Asfendiyarov Kazakh National 

Medical University (Kazachstan), Tbilisi State Medical University (Gruzja), Cairo University 

(Egipt). Warto zaznaczyć iż mobilności zostały przyznane w wyniku ogólnopolskiego 

konkursu wniosków, w których propozycje UML na zawieranie zagranicznych współpracy 

zostały bardzo wysoko ocenione i w ogólnym rankingu uzyskały wysoką punktację. Dzięki 

współpracy z Japonią możliwy będzie dalszy rozwój współpracy w zakresie badań nad 

wątrobowcami. Mongolski partner umożliwi rozwój metod zbioru i obróbki substancji roślin 

endemicznych z uwzględnieniem tradycyjnej medycyny mongolskiej, wykorzystywanej 

również w kosmetologii. Wraz z pracownikami Kazachskiego Uniwersytetu opracowywane 

będą nowoczesne receptury dermokosmetyków. 

Rezultatem tej współpracy jest projekt doktorski – Kazachstan, National Medical 

University 2019: Student: Askhat Sabitov. Tytuł pracy: Development and conformity 

assessment of Rosa platyacantha Schrenk. based perfumery and cosmetic products 

(Opracowanie i ocena jakości perfum i produktów kosmetycznych na bazie Rosa platyacantha 

Schrenk) – promotor dr hab. n. farm Agnieszka Ludwiczuk, Katedra i Zakład  Farmakognozji. 

Wszystko to daje możliwości rozwoju kompetencji dzięki łączeniu wiedzy, 

umiejętności i kształtowaniu postaw. Dzięki pozyskanym projektom pracownicy Wydziału 

mają możliwość współpracować nad standaryzacją sposobów nauczania oraz rozwoju metod 

dydaktycznych. Przekłada się to na udostępnienie studentom nowych metod dydaktycznych. 

Dodatkowo, wypracowanie współpracy naukowej i dydaktycznej na poziomie kadry 

akademickiej umożliwi w przyszłości intensyfikację wymiany studenckiej z krajami 

partnerskimi. 

Wykaz umów i uniwersytetów partnerskich uczestniczących w wymianie studentów w 

programie Erasmus Plus dostępny na stronie internetowej Uczelni w zakładce program 

Erasmus + http://www.umlub.pl/nauka/wspolpraca-z-zagranica/erasmus-plus/ - w języku 

polskim oraz http://www.umlub.pl/en/erasmus-plus/ - w języku angielskim. Na stronie 

internetowe UML, w zakładce: Nauka/Erasmus+ dostępne są kolejno następujące informacje 

dla studentów i kadry: i) wykaz Uczelnianych i Wydziałowych Koordynatorów programu; ii) 

informacje dla studenta – studia wraz z zasadami i terminami rekrutacji; iii) informacje dla 

studenta i absolwenta – praktyki; iv) Programu Student Tutor; v) prowadzenia zajęć 

dydaktycznych; vi) szkoleń, wraz z aktami prawnymi i przydatnymi linkami.  

http://www.umlub.pl/nauka/wspolpraca-z-zagranica/erasmus-plus/
http://www.umlub.pl/en/erasmus-plus/
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Wykaz uniwersytetów partnerskich uczestniczących w wymianie studentów w programie 

Erasmus+ na UML, w tym na Wydziale Farmaceutycznym - Załącznik nr 7.3 

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi  

- 2014 - Umowa zawarta między Uniwersytetem Medycznym a UNILAB-em z siedzibą przy 

966 Hungfort Dr.Ste.3B, Rockville, MD 20850, Stany Zjednoczone; Kompleksowa ocena 

warunków otrzymywania wodnego ekstraktu z nasion orzecha włoskiego i określenie jego 

wpływu na linie komórkowe – (2014- 06-10 - data podpisania umowy, czas trwania umowy: 

12 miesięcy ) – kierownik projektu – prof. d hab. Grażyna Ginalska, współpracownicy - dr n. 

farm. Katarzyna Wojciechowska i inni  

- VI 2016, VI 2018- School of Pharmacy, S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical 

University, Almaty (Kazakhstan)  

- IV 2019 – University of Athens, Department of Pharmacognosy and Natural Product 

Chemistry, (Grecja)  

- VIII 2019 School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, 

(Mongolia) 

- 2019- projekt KA107- z krajami z poza Unii Europejski-  współpraca z Uniwersytetem 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty (Kazakhstan): 

cele projektu: poszerzenie wiedzy dot. kosmeceutyków, roślin endemicznych, promocja 

systemu bolońskiego w zakresie szkolnictwa wyższego, analiza dotycząca organizacji 

kształcenia na kierunku kosmetologia - liczba przyznanych mobilności - 3 osoby. 2 osoby 

wyjeżdżający (1 nauczyciel na nauczanie, 1 nauczyciel na szkolenie), 1 przyjeżdżający 

(nauczyciel na nauczanie). Projekt KA107- 2020 - jest plan na kontynuację projektu.  

- od maja 2019 University of Orléans – Instytut Le Studium (Francja):  

W dniach 29–30 maja 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz 

Lubelskie Uczelnie: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie oraz Politechnika Lubelska gościli Przedstawiciela Instytutu Le 

Studium z Orléanu we Francji dra Aureliena Montagu. Instytut Le Studium to jednostka 

odpowiadająca za wspieranie mobilności naukowej, jako czynnika rozwoju potencjału 

badawczo-rozwojowego Regionu Centralnego Dolnej Loary, realizująca programy 

współpracy/wymiany naukowej finansowane przez władze Regionu m.in. w obszarach 

tematycznych z kosmetologii. W trakcie spotkania zaprezentowano Instytut i jego wpływ na 

politykę regionu, ale także szczegółowo omówiono programy realizowane przez Instytut, 

takie jak: research fellowship, visiting researcher, research professorship, research consortium 

oraz potencjalne obszary współpracy. Oferta programowa Instytutu Le Studium wykracza 

poza zakres wsparcia wymiany naukowej proponowany przez MSCA Action i zwiększa 

szansę naukowców lubelskich uczelni na umiędzynarodowienie ich działalności badawczej, 

tak ze względu na formę organizacji pobytów zagranicznych (praca w ramach projektów Le 

Studium łączoną z pracą w jednostce macierzystej), jak i zbieżność obszarów tematycznych 

wskazanych przez obydwa regiony jako priorytetowe (biogospodarka/ medycyna-

biofarmacja/, kosmetologia, energetyka niskoemisyjna – odnawialne źródła energii/ekologia). 

Wizyta Przedstawiciela Le Studium w Lublinie to punkt kulminacyjny działań 



Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 79 

 

przygotowawczych poprzedzających decyzję o podjęciu współpracy i programów wspierania 

mobilności naukowej Instytutu Le Studium, które mogą być adaptowane przez Województwo 

Lubelskie za pośrednictwem projektu ELISE.  

14-18.10.2019 – wizyta studyjna organizowana przez Urząd Marszałkowski i Le Studium 

naukowców uczelni lubelskich w Orléanie i na Uniwersytecie w Tours. Przedstawicielki 

Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr hab. Grażyna Biała (Katedra Farmakologii z 

Farmakodynamiką, Prodziekan Wydziału) i dr hab. Wirginia Kukuła-Koch (adiunkt w 

Katedrze Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych). W programie: prezentacja 

Uniwersytetów, w tym oferty programowej i kierunków badań naukowych, programu 

Cosmetosciences, w tym WebLab Cosmetic, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w 

Tours, Biomolecules and Plant Biotechnologies Laboratory, Synthesis and Isolation of 

Bioactive Molecules Laboratory oraz Caudalie Research Center – Gidy, zakładu 

produkującego produkty kosmetyczne.   

Wyżej opisane aspekty umiędzynarodowienia Wydziału i kierunku mają wpływ m.in. na: 

- różnicowanie treści i wariantów językowych programów studiów, w tym również poprzez 

zapewnienie udziału w nich studentom i dydaktykom zagranicznym. Takie działanie, w 

związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów kształcenia, a także 

międzynarodowych akredytacji czy wysokich pozycji w międzynarodowych rankingach, ma 

pozytywny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia; 

- Uczelnia podnosząc swą międzynarodową rangę, chce mieć możliwość wykazania się 

normami jakości, co jest warunkiem budowy zaufania leżącego u podstaw partnerstw 

międzynarodowych. Są to zmiany, które niewątpliwie oddziałują na Uczelnię i jej członków 

w sposób niezwykle motywujący; 

- tworzone przez Uczelnię sieci współpracy w ramach projektów międzynarodowych czy też 

dzięki mechanizmom wymiany, stają się platformami głębszej współpracy, ale przede 

wszystkim służą do przełamywania stereotypów i schematów w postrzeganiu innych kultur i 

społeczeństw; 

- współpraca międzynarodowa służy również do budowania silnej marki Wydziału, która 

charakteryzuje się m.in. konsekwencja w doskonaleniu usług edukacyjnych dostosowanych 

do oczekiwań studentów zagranicznych; 

- jednym z kluczowych wyzwań jest zbudowanie zespołu pracowników dydaktycznych w 

pełni identyfikujących się z tą strategią i studiami anglojęzycznymi. O międzynarodowym 

postrzeganiu programu decyduje bowiem zaangażowanie wszystkich pracowników, a nie 

jedynie lidera projektu. 
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

8.1 

Na UML stosowane są uczelniane, materialne i pozamaterialne instrumenty oddziaływania na 

studentów kierunku, mające na celu motywowanie ich do osiągania bardzo dobrych wyników 

uczenia się, występowania o granty, uczestniczenia w międzynarodowych, ogólnopolskich           

i regionalnych konkursach. Wsparcie studentów w procesie uczenia się na Wydziale 

Farmaceutycznym, w tym na kierunku kosmetologia, jest wszechstronne, przybiera różne 

formy adekwatne do efektów uczenia się. Uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, 

ofiaruje pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu 

do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności.  Ponadto sprzyja ich 

rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu poprzez zapewnienie dostępności 

nauczycieli akademickich (obowiązkowe konsultacje, minimum 2 godziny tygodniowo, w 

ustalonych i znanych studentom godzinach). Informacje dotyczące czasu i miejsca odbywania 

konsultacji są dostępne na stronie internetowej poszczególnych jednostek oraz znajdują się na 

tablicach informacyjnych jednostek prowadzących działalność dydaktyczną.     

W pracach na rzecz rozwoju i doskonalenia systemu wspierania i motywowania studentów 

prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia oferty Wydziału w zakresie praktyk 

studenckich, w szczególności pozyskanie funduszy na ich realizację oraz zwiększenie 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi oferującymi miejsca praktyki. Ponadto stosowane są 

pozamaterialne elementy motywacyjne, takie jak możliwość zdawania egzaminów w terminie 

„zerowym” dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w trakcie nauczania 

przedmiotu. 

UML posiada rozbudowany system stypendiów i innych form wsparcia finansowego, który 

jest dostosowany do potrzeb różnych grup studentów. Oferowane świadczenia przyznawane 

w ramach funduszu stypendialnego, to: 

 stypendium socjalne; 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

 stypendium rektora dla studentów / doktorantów; 

 zapomoga. 

Szczegółowe przepisy regulujące formy oraz zasady przyznawania świadczeń dla studentów 

(w tym także cudzoziemców) reguluje Regulamin Świadczeń UML (Załącznik nr 8.1.1 ZR  

71_2019). 

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 

Zasadność i wysokość przyznanego świadczenia jest zależy od wysokości dochodu w 

rodzinie studenta oraz liczbie osób w rodzinie.  W przypadku zaistnienia szczególnie 

uzasadnionych okoliczności stypendium socjalne może być przyznane w zwiększonej 

wysokości. Za takie szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się: ponoszenie kosztów 

zamieszkania w Domu Studenckim (DS) lub na stancji studenta / doktoranta, który na stałe 

mieszka poza miejscem studiowania a także brak dochodów i osób zobowiązanych do 

alimentacji oraz brak renty rodzinnej po rodzicach czy trudną sytuację materialną 
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wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy 

zastępczej. 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi posiadającemu 

orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o, 

którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym. Stypendium Rektora dla Studentów może także otrzymać 

student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

  laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 

centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 

  medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej, która ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Może być przyznana w 

szczególności z powodu: urodzenia dziecka, ciężkiej choroby studenta, śmierci lub ciężkiej 

choroby członków najbliższej rodziny studenta (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko 

studenta), klęski żywiołowej czy innego zdarzenia losowego powodującego znaczne 

pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.  

Cudzoziemcy mogą również ubiegać się o stypendium z tytułu osób niepełnosprawnych, 

stypendium rektora czy zapomogę. 

Dla studentów niepełnosprawnych Uczelnia oferuje szereg udogodnień procesu uczenia się.  

Dla studentów słabowidzących dostępne są do wypożyczenia powiększalniki kieszonkowe 

ułatwiające powiększanie tekstu materiałów dydaktycznych. 

Dla studentów słabosłyszących są dostępne aparaty słuchowe umożliwiające komunikacje na 

zajęciach dydaktycznych pomiędzy studentem a wykładowcą. Biblioteka Główna UM została 

wyposażona w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające oraz zestaw komputerowy 

do czytelni głównej oraz w oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające do pracowni 

komputerowej wraz z klawiaturami z powiększonymi klawiszami dla osób słabowidzących. 

Udogodnienia w zakresie infrastruktury zostały zrealizowane poprzez dostępne platformy i 

podjazdy schodowe dla studentów z niepełnosprawnością ruchową. 

Studenci mają również możliwość zakwaterowania w domach studenckich. Z tej formy 

wsparcia mogą także skorzystać małżonkowie studentów, a także ich dzieci. Kwestie 

związane z zakwaterowaniem w domach studenckich reguluje Załącznik nr 15 do Regulaminu 

Świadczeń UML (Załącznik nr 8.1.1 ZR  71_2019 – Załącznik nr 15 oraz załączniki 15a, 15b, 

15c, 15d, 15e, 15f). 

 

8.2 

Ponadto dla każdego roku studiów wyznaczono tzw. opiekuna roku, którym jest nauczyciel 

akademicki wyznaczony przez Dziekana, prowadzący zajęcia dla studentów danego roku, 

którego zadaniem jest pomoc studentom w ustaleniu terminów egzaminów oraz w kwestiach 
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związanych z regulaminem studiów, a także koordynatorzy kierunku i poszczególnych 

przedmiotów. Uczelnia zapewnia również dostęp do źródeł wiedzy objętej programem 

nauczania i ponadprogramowej w ramach działalności Biblioteki Głównej, która regularnie 

uzupełnia księgozbiór o najnowsze wydania pozycji literatury obowiązkowej i uzupełniającej, 

zawartych w sylabusach do poszczególnych przedmiotów/modułów nauczanych w toku 

studiów. 

System wspierania i motywowania studentów w ramach Wydziału i Uczelni obejmuje 

działania skierowanie w sposób pośrednio i bezpośrednio kierowane do studentów. Wśród 

działań pomocowych kierowanych do studentów za pośrednictwem nauczycieli akademickich 

wymienić należy systemy wsparcia i rozwoju kadry akademickiej, obejmujące przekazanie 

informacji o możliwościach wsparcia studentów oraz zwiększania wśród kadry dydaktycznej 

kompetencji wspomagających udzielanie indywidualnego wsparcia i motywowania 

studentów, poprzez szkolenia. Wsparcie studentów w procesie uczenia się realizowane jest 

także poprzez stosowanie aktywizujących metod dydaktycznych i umożliwienie studentom 

zapoznania się z nowoczesną aparaturą, z którą będą mieli okazję spotkać się w swojej pracy 

zawodowej kosmetologa.  

W ramach wydziałowego i uczelnianego systemu jakości kształcenia, przeprowadzane są 

badania ankietowych wśród studentów i absolwentów w celu rozpoznania ich potrzeb i 

oczekiwań w zakresie narzędzi wspierających proces uczenia się. W przyszłości pozwoli to na 

wprowadzenie systemu umożliwiającego regularne uzyskiwanie od studentów tego rodzaju 

informacji. System ten umożliwia także opracowanie i wdrożenie mechanizmów 

naprawczych dotyczących sposobu prowadzenia poszczególnych form zajęć przez 

poszczególnych prowadzących przedmioty. 

W ramach projektu pn. „HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane 

Programy Rozwoju UML” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, (Zadanie 2. STUDENTS UP! – certyfikowane 

szkolenia ww. projektu) realizowane są następujące szkolenia dla studentów kosmetologii: 

 Pielęgnacja skór problemowych (32 h/gr.) 

 Trychologia (16 h/gr.) 

 Peelingi chemiczne podstawowe (16 h/gr.) 

 Peelingi chemiczne rozszerzone (16 h/gr.) 

 Nauka masaży anty aging twarzy (16 h/gr.) 

 Mezoterapia (16 h/gr.) 

 Master class dla kosmetologów (48h /gr.) 

 Lasery (18 h/gr.). 

W latach 2019-2023 realizowana będzie druga edycja Projektu nr POWR.03.05.00-00-

Z011/18-00 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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Zadanie 6 Podnoszenie kompetencji u studentów kierunku kosmetologia   

W projekcie uczestniczyć będą studenci I i II roku (1, 2, 3, 4 semestr) II stopnia, 5 osób (1 

gr./5 os.) na 1 edycję. Zaplanowano: 4 edycje na projekt/20 os. 

Ścieżka wsparcia: 

Szkolenie certyfikowane z zakresu: 

- opieka kosmetologa nad pacjentem onkologicznym 

- żywienie kosmetyczne  

- wyjazdy na szkolenia do ośrodków krajowych. 

Forma zajęć: 

- wykłady 22 h dla 1gr./5 os./1edycję, 88 h/4 edycje  

- warsztaty, w tym w formie projektowej 30 h dla 1 gr./5 os./1 edycję 120 h/4 edycje 

Treści szkolenia: 

- pomoc kosmetologa we wczesnym wykrywaniu zmian skórnych 

- postępowanie dermatologiczne u pacjentów po chemioterapii, radioterapii 

- zabiegi podnoszące jakość życia u pacjentów onkologicznych 

- kosmetyki pielęgnacyjne stosowane po zabiegach radio - i chemioterapii 

- wpływ diety na prawidłowe funkcjonowanie organizmu 

- żywienie specjalne w chorobach skóry i innych chorobach metabolicznych 

- otyłość jako problem kosmetyczny. 

Łączna liczba godzin szkolenia: 208 h/4 edycje.  

Tematykę i formy szkoleń zawarto w Załączniku nr 8.2.1 Projekt HQMedEd. 

Szkolenia odbywają się poza tokiem studiów, są prowadzone przed uznanych specjalistów      

z poszczególnych zagadnień, w tym podmioty zewnętrzne wybierane na drodze przetargu. Po 

ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający podniesienie 

kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu przewidziane są szkolenia, wykraczające poza 

program studiów, w wyniku których ma nastąpić przyrost kompetencji pożądanych na rynku 

pracy, a których studenci nie nabywają w efekcie kształcenia podstawowego. 

Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie bilansu kompetencji dla każdego uczestnika. 

Bilans ma zbadać poziom pożądanych kompetencji przed udziałem w szkoleniach i po ich 

zakończeniu. Podsumowaniem bilansu mają być rekomendacje do zmian podstawowych 

obowiązujących programów kształcenia na poszczególnych kierunkach, które zostaną 

wprowadzone uchwałą Senatu z zaleceniami zmian sylabusów. 

W przyszłości, w toku studiów, ze względu na intensywne przenikanie problematyki 

ochrony, pielęgnacji i leczenia schorzeń dermatologicznych, w ramach kształcenia 

kosmetologów planowane jest przygotowanie zajęć pozwalających na interdyscyplinarne 

podejście do problematyki schorzeń dermatologicznych, poprzez zorganizowanie wspólnych 

zajęć studentów kierunku kosmetologia i farmacja oraz medycyna. W ramach zajęć studenci 

będą mogli nie tylko wzajemnie rozpoznać swoje kompetencje i uprawnienia zawodowe, ale 

równie nauczyć się podejmowania opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, 

współpracy zawodowej. 
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8.3.a 

Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są aktualne programy, konkursy, wyjazdy czy 

wydarzenia, których celem jest zwiększenie mobilności krajowej i międzynarodowej 

studentów/doktorantów poprzez umożliwienie im odbycie studiów częściowych, części 

studiów doktoranckich, odbycie stażu naukowego czy odbycie studiów wyższych (II i III 

stopnia). Celem takich programów jest nie tylko prowadzenia badań naukowych, pozyskania 

materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, ale także nauka języka i poznanie 

kultury kraju. Studenci/doktoranci dzięki takim wyjazdom poznają inne metody prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej. Bardziej 

szczegółowy opis wsparcia mobilności międzynarodowej studentów, łącznie z wykazem 

umów w ramach programu Erasmus plus i form współpracy międzynarodowej znajduje się w 

opisie kryterium 7. 

 

8.3.b 

Studenci chcący rozwijać się naukowo mogą brać czynny udział w działających przy 

Uniwersytecie Medycznym Studenckich Kołach Naukowych, funkcjonujących przy 

jednostkach prowadzących zajęcia na kierunku Kosmetologia. Na Wydziale zarejestrowano 

14 kół naukowych. Informacje o nich znajdują się na stronie http://www.umlub.pl/studenci-i-

doktoranci/kola-naukowe/.  

Studenci kierunku Kosmetologia II stopnia aktywnie uczestniczą w pracach Studenckich 

Kół Naukowch przy: Katedrze i Zakładzie Chemii Leków, Katedrze i Klinice Dermatologii, 

Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Katedrze i 

Zakładzie Biochemii i Biotechnologii, Zakładzie Etyki i Prawa Medycznego Katedry 

Medycyny Społecznej oraz Katedrze i Zakładzie Higieny. 

Publikacje oraz doniesienia konferencyjne z udziałem studentów II stopnia przedstawiono 

w Załączniku nr 1.2.1 Konferencje naukowe KS2. 

Uczelnia dąży do zwiększenia zainteresowania studentów kosmetologii działalnością 

naukową i upowszechnianiem wyników własnych badań poprzez wsparcie finansowe ich 

udziału w konferencjach naukowych związanych z tych obszarem. 

Studenci w ramach Koła Naukowego (CosmeticUM) mogą zgłębiać swoją wiedzę 

teoretyczną oraz praktyczne umiejętności. Biorą czynny udział w Konferencjach Naukowych 

tj. „Wejrzenie w Nowotworzenie”, „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie”, „Kosmetologia 

Holistyczna” oraz wydarzeniach kosmetologicznych Targi Beauty Forum, Kongres i Targi 

Kosmetyczne LNE. Koło Naukowe umożliwia studentom wymianę doświadczeń w zakresie 

szkoleń, wydarzeń naukowych i umiejętności praktycznych. Członkowie CosmeticUM 

czynnie uczestniczyli we współorganizacji konferencji naukowej przy Pracowni Kosmetologii 

i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadząc warsztaty 

kosmetologiczne tj. masaż dłoni, pokaz kosmetyków DIY, porady pielęgnacyjne, 

wykonywanie makijaży. Studentki brały udział w sesji studenckiej  i plakatowej zdobywając 

nagrody i wyróżnia. Wymiana wiedzy pomiędzy innymi uczestnikami konferencji ukazała 

studentkom Kosmetologii szersze horyzonty pracy w branży beauty. Dużą motywacją do 
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aktywności w Kole Naukowym są sukcesy realizowanych akcji kosmetologicznych oraz 

kompleksowe szkolenia branżowe. Pozwalają one na poszerzenie umiejętności w zakresie m. 

in. wizażu, diagnostyki skóry czy medycyny estetycznej. Wzbogaca to kompetencje 

przyszłych kosmetologów.  Do realizowanych akcji kosmetologicznych w ramach Koła 

możemy zaliczyć m. in.  Dni Seniora, Dzień Wiosny, Dni Babci i Dziadka, Biała Niedziela, 

Dzień Kobiet, Dzień Otwarty, Poradnictwo kosmetologiczne na oddziałach szpitalnych. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się naukowa działalność Koła, która systematycznie 

rozszerza swój dorobek i przynosi realne efekty. Studenci chętnie prowadzą badania 

naukowe, które następnie prezentują na konferencjach oraz publikują je w monografiach i 

czasopismach branżowych. Członkowie szerzą naukową promocję środowiska kosmetologów 

aplikujący na stypendia lokalne: stypendium rektora dla studentów UM i wojewódzkie: 

stypendium Prezydenta Miasta Lublin  w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla 

studentów i doktorantów” oraz  Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Podsumowując uczestnictwo studentów w ramach Koła Naukowego (CosmeticUM) zwiększa 

szansę przyszłych absolwentów na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Stają się oni bardziej 

atrakcyjni na rynku pracy. Studenci rozwijają umiejętności interpersonalne, nabywają 

unikatowych i cennych kwalifikacji, które mogą skutecznie wykorzystać w rożnych 

miejscach pracy kosmetologa m. in. w laboratoriach kosmetycznych, we własnej działalności 

gospodarczej, w pracy naukowej, prowadząc szkolenia specjalistyczne dla branży beauty). 

Akcje, wystąpienia studentów o charakterze publicznym wzmacniają ich samoocenę, 

podnoszą poziom motywacji do aktywności społecznej i zawodowej, rozwijają kompetencje 

społeczne. Wspierają studentów w rozwoju osobistym i zawodowym. Pozwalają sprawdzić 

się w realnych warunkach stresu i kontaktu z innymi osobami przy demonstrowaniu swojej 

wiedzy i umiejętności. 

 

8.3.c 

Działania w obszarze przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy lub dalszej 

edukacji realizowana jest w ramach funkcjonowania Biura Karier UML. Biuro Karier 

zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę gruntownie wykształconą w obszarze psychologii, 

socjologii oraz pedagogiki, z bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa zawodowego, 

coachingu, prowadzenia warsztatów oraz szkoleń. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz pracodawców, a także mając na 

uwadze coraz większy nacisk instytucji rynku pracy na wagę kompetencji społecznych Biuro 

Karier prowadzi warsztaty i treningi pozwalające na ich doskonalenie.  

Zrealizowało min. warsztaty o następującej tematyce: 

 Inteligencja emocjonalna – trening kształtowania kompetencji społecznych  

 „Jak poradzić sobie z „trudnymi” emocjami, 

 Komunikacja z pacjentem pediatrycznym,  

 Komunikacja z pacjentem z chorobą nowotworową,  

 Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, 

 ABC budowania poczucia wartości,  

 ABC dietetyka - warsztat modułowy,  
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 Trening budowania własnej wartości,  

 Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych. Zarządzanie stresem i emocjami, 

 Komunikacja z pacjentem – trening interpersonalny,  

 Inteligencja emocjonalna w zawodzie lekarza,  

 Planowanie i działanie - techniki osiągania celów, 

 Tworzenie map myśli – efektywne metody nauki,  

 Jak przekazywać trudne informacje? 

 Radzenie sobie ze stresem,  

 Emocje w pigułce – spraw by działały na twoją korzyść,  

 Komunikacja z pacjentem onkologicznym, Trening autogenny Schultza oraz inne 

metody relaksacyjne, 

 Marka osobista – jak budować swój wizerunek na rynku pracy  

 Study life balance 

 Jak zmieniać negatywne przekonania? 

Dla kierunku kosmetologia Biuro Karier prowadzi obowiązkowe (włączone do 

harmonogramu zajęć dla studentów) warsztaty „Grupowego poradnictwa zawodowego          

i aktywizacji zawodowej”, które mają za zadanie zapoznanie studentów z wymaganiami 

rynku pracy oraz przygotowanie ich do aktywnego w nim uczestnictwa. 

W ramach przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy Biuro Karier realizuje 

również: 

• doradztwo zawodowe z elementami coachingu, 

• doradztwo kompetencyjne, 

• przygotowanie do wejścia na rynek pracy (dokumenty aplikacyjne, rozmowa 

kwalifikacyjna), 

• badanie losu absolwentów. 

Na bieżąco umieszcza także oferty pracy krajowej i zagranicznej na stronie internetowej 

oraz facebooku. Biuro Karier współpracuje także z Wojewódzkim Urzędem Pracy               

w Lublinie, co umożliwia studentom poznanie najnowszych form wsparcia materialnego     

i edukacyjnego oferowanego przez urzędy pracy.  

Współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Ekonomii Społecznej, Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, UMCS w zakresie 

realizacji warsztatów i szkoleń o tematyce psychologicznej, ekonomicznej i medycznej. Od 

maja 2016 roku jesteśmy także członkami Klubu Pracodawców i aktywnie uczestniczymy 

w wydarzeniach związanych z działalnością Klubu.  

Praca nad przygotowywaniem studentów do podejmowania ról społeczno-zawodowych 

zaowocowała otrzymaniem wyróżnienia w związku z Jubileuszem 100-lecia Publicznych 

Służb zatrudnienia. 

Jedną z form umożliwienia studentom rozwoju zawodowego jest umożliwienie 

samodzielnego wyboru gabinetu do odbywania praktyk zawodowych. Studenci dostają 

wcześniej wskazówki, na co zwracać uwagę przy wyborze gabinetu, na temat wyposażenia 

gabinetu, organizacji w nim pracy i jej specyfiki. Sugerowane są gabinety, w których jest 

wielu klientów, a dzięki temu wykonuje się dużo zabiegów, przy jednoczesnym zwracaniu 

uwagi na standard, jakość świadczonych usług. Dzięki temu student ma możliwość 
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szybkiego i skutecznego wdrożenia się w system pracy w gabinecie i zaprezentowanie się 

w realnych warunkach zabiegowych jako potencjalny pracownik, członek zespołu. 

Studenci chwalą sobie swobodę przy wyborze miejsca na praktyki, między innymi z tego 

względu, że mogą sami wybrać przyszłe potencjalne miejsce pracy. Dotychczas 

zaobserwowano skuteczność tego systemu w kilkunastu przypadkach, np. w Laser, 

Luxmed, Aroma. Fakt ten nie jest monitorowany. 

 Kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie i rozległe kontakty w branży 

kosmetologicznej, pomaga studentom zgłaszającym się z prośbą o znalezienie miejsca 

pracy. Umożliwia kontakt z potencjalnym miejscem pracy, a podczas zajęć praktycznych      

w Pracowni Kosmetologii poświęca szczególną uwagę studentom na czynności, 

zachowania szczególnie pożądane przez potencjalnych pracodawców.  

 Ze względu na utrzymywanie przez kadrę kontaktów na dydaktycznym rynku pracy 

oraz określany przez potencjalnych pracodawców w ośrodkach szkoleniowych, poziom 

wykształcenia absolwentów Kosmetologii UML jako wysoki – absolwenci znajdują 

zatrudnienie jako nauczyciele w Policealnym Studium Zawodowym dla Dorosłych             

w zawodzie technik usług kosmetycznych (obecnie wiadomo o 5 osobach) jako kadra 

dydaktyczna na studiach z zakresu kosmetologii (obecnie 1 osoba), 2 osoby prowadzą 

własne firmy szkoleniowe w branży kosmetycznej (Beauty School i BOCCA wizaż).  

 Kontakty kadry dydaktycznej służą jako forma rekomendacji dla poszukujących 

zatrudnienia studentów. 

 

8.3.d 

Na UML funkcjonują Organizacje Studenckie i Doktoranckie, min.: Chór Akademicki, 

Duszpasterstwo Akademickie „Łukasz”, Klub Uczelniany AZS, Organizacja Centrum 

Wolontariatu, Samorząd Studentów czy Zespół Pieśni i Tańca.   

Studenci Kosmetologii uczestniczą w powyższych organizacjach np. w Akademickim Chórze 

Uniwersytetu Medycznego śpiewa studentka Kosmetologii studia I stopnia, natomiast             

w ramach Akademickiego Związku Sportowego uczelnię reprezentowały w latach 2017-2019 

trzy studentki Kosmetologii studia II stopnia i jedna studia I stopnia. 

W Samorządzie Studenckim aktywnie działały w 2017 roku dwie studentki Kosmetologii 

studia I stopnia, natomiast w roku 2018 i 2019 jedna studentka Kosmetologii studia II stopnia. 

Organizacje studenckie działające w Uczelni dysponują odpowiednią infrastrukturą (biuro 

oraz sprzęt) niezbędną do zapewnienia im prawidłowego funkcjonowania.  

   Akademicki Chór UML jest otwarty na nowych członków, zaprasza, zwłaszcza 

studentów i pracowników UM, na próby, które od lat odbywają się w poniedziałki        

i czwartki (godz. 19:00), w siedzibie chóru – Stolarni Muzycznej przy ul. Chodźki 8.  

Chór promuje się także podczas Dni Otwartych UM.  

    Duszpasterstwo akademickie „Łukasz” UML zajmuje się formacją duchową 

studentów. Organizuje wiele ciekawych spotkań, rekolekcji, konferencji i obozów 

wakacyjnych. „Łukasza” można znaleźć w kaplicy SPSK4, na stronie internetowej 

www.damed.vot.pl i na Facebooku.  

   Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMl zrzesza sportowców         

i aktywnych fizycznie studentów. Obecnie posiada ponad 250 członków. We 

http://www.damed/
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współpracy z AZS Środowiska Lubelskiego organizowane są: Akademickie 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, Akademickie Mistrzostwa Polski, 

Uniwersjada Studentów I roku. Studenci mają szanse sprawdzenia się w rywalizacji 

podczas Turnieju Międzywydziałowego, organizowane są obozy oraz wyjazdy 

integracyjne. Sekcje sportowe KU AZS UML reprezentują naszą uczelnię w wielu 

dyscyplinach, zarówno w sportach indywidualnych jak i drużynowych, zdobywając 

medale na takich imprezach jak Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie 

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz Mistrzostwa Polski Uczelni 

Medycznych.  

   Centrum Wolontariatu, gdzie członkiem Centrum może zostać każdy student UML. 

Celem Organizacji jest propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności 

akademickiej, inicjowanie i wspieranie różnych form działań wolontariackich             

w społeczności akademickiej UML, podejmowanie współpracy z organizacjami            

i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebującym, udzielanie ogólnych informacji     

o wolontariacie.  

Studenci dobrowolnie odbyli łącznie 525 godzin dyżurów w lubelskim hospicjum. 

Współpracę z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie zamierzają kontynuować           

w kolejnych latach. Na ich koncie są także liczne akcje jednodniowe organizowane przez 

studentów-wolontariuszy, np. zabawy okolicznościowe dla pacjentów Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Lublinie, bal andrzejkowy dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Lublinie, Akcja Szlachetna Paczka czy Mikołajki z akcją Pomóż 

Dzieciom Przetrwać Zimę.  

Samorząd Studentów UML tworzą wszyscy studenci Uczelni. Spośród studentów 

wyłaniana jest na drodze wyborów Rada Uczelniana Samorządu Studentów (RUSS). Do 

zadań Samorządu należy np.: obrona praw studenta, czuwanie nad sprawami pomocy 

materialnej, wspomaganie inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz naukowych, a także 

tworzenie instytucji zajmujących się taką działalnością, współpraca z władzami UML oraz      

z samorządami innych uczelni.  

Przedstawiciele organizacji studenckich czy kół naukowych, regularnie prowadzą akcje 

promocyjne np. podczas Dni Otwartych UML, Inauguracji Roku Akademickiego czy 

rozpowszechnianie informacji w mediach społecznościowych, które mają na celu zachęcenie 

studentów do włączenia się w prace organizacji studenckich: Samorząd Studencki, 

Studenckie Koło Naukowe czy Akademicki Związek Sportowy.  

Kontakt do organizacji studenckich wraz z opisem działalności można znaleźć na stronie 

internetowej UML http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/organizacje-studenckie/, 

podobnie jak spis Kół Naukowych http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/kola-naukowe/. 

 

8.4 

System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce jest realizowany 

przez stypendium Rektora dla najlepszych studentów.  

Student może otrzymać stypendium gdy osiągnie średnią nie mniejszą niż 4,01 lub posiada 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co 

najmniej na poziomie krajowym. 

http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/organizacje-studenckie/
http://www.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/kola-naukowe/
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Ponadto co roku w trakcie uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów 

nagradzani są najlepsi absolwenci oraz absolwenci zaangażowani w działalność naukową oraz 

społeczną i organizacyjną na rzecz Uczelni. 

 

8.5 

Informacja o wprowadzeniu Regulaminu świadczeń UML umieszczana jest na stronie 

internetowej Uczelni oraz w gablotach ogłoszeniowych Działu Spraw Socjalnych Studentów    

i Dziekanatu. Za tym pośrednictwem studenci informowani są o rodzajach świadczeń,            

o terminach zbierania dokumentów, terminach i wynikach prac komisji stypendialnych, 

terminach wypłat przyznanych świadczeń. Studenci mogą również uzyskać informacje 

bezpośrednio od pracowników Działu Spraw Socjalnych Studentów osobiście, telefonicznie 

lub mailowo. 

 

8.6 

Studenci UML mogą wnosić skargi i wnioski pisemnie, za pomocą Portalu Studenta 

(Wirtualnej Uczelni), a także ustnie do protokołu. Za formę pisemną uważa się również skan 

dokumentu wniesiony drogą poczty elektronicznej lub faxem. Organami uprawnionymi do 

rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez studentów są odpowiednio: Rektor, 

Prorektor ds. Kształcenia lub Dziekani. Zgłoszenia studentów przyjmowane są odpowiednio 

przez Biuro Rektora, Sekretariat Prorektora lub Dziekana. Skargi i wnioski są rozpatrywane        

i załatwiane bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu. 

Szczegółowe przepisy dotyczące składania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 

104/2014 Rektora UML z dnia 19 sierpnia 2014 roku (Załącznik nr 8.6.1 ZR 104_2014). 

Wnioski i skargi na Wydziale Farmaceutycznym przyjmowane są w Sekretariacie 

Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14. 

 

8.7 

Administracyjna obsługa studentów Wydziału prowadzona jest przez Dziekanat Wydziału 

Farmaceutycznego i inne jednostki administracyjne Uczelni. Sprawną obsługę wspierają 

uczelniane systemy informatyczne, tj. Zintegrowany System Informatyczny, Platforma 

Studenta, Intranet.  

Biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników Wydziału w bezpośrednią pomoc 

studentom związaną z organizacją ich życia w ramach uczelni, pomocy udzielają zarówno 

nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjny, ze szczególnym uwzględnieniem 

roli pracowników Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w rozwiązywaniu spraw 

studenckich. W Dziekanacie Wydziału wskazane zostały osoby do bezpośredniego kontaktu 

ze studentami kierunku Kosmetologia, które odpowiadają za dokumentowanie toku studiów     

i pośredniczą w kontaktach studentów m.in. z Dziekanem i Prodziekanami. Odrębny 

pracownik Działu Spraw Socjalnych Studentów zajmuje się wsparciem dla studentów            

w zakresie udzielania im pomocy materialnej. Z opinii studentów wynika, że dużym 

wsparciem dla nich jest organizacja i funkcjonowanie Dziekanatu Wydziału 

Farmaceutycznego, który w roku 2014 przeniesiony został na miasteczko uniwersyteckie. W 
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ramach Dziekanatu funkcjonuje Pokój Obsługi Studenta (POS) czynny od poniedziałku do 

czwartku w godzinach dostosowanych do potrzeb studentów, a także na prośbę studentów w 

niektórych okresach roku akademickiego również w piątek. Pracownicy Dziekanatu bardzo 

często przyjmują także studentów poza wyznaczonymi godzinami, tak by ułatwić wszystkim 

zainteresowanym załatwienie spraw.  Ponadto, pomocą dla studentów są opracowane i 

umieszczone na stronie internetowej wzory podań i formularzy obowiązujących w Uczelni. 

Władze Dziekańskie przyjmują studentów podczas cotygodniowych dyżurów, a często także 

poza nimi. 

Studenci mają realny wpływ na jakość obsługi administracyjnej prowadzonego na 

Wydziale procesu dydaktycznego. W ramach kontroli jakości systemu obsługi 

administracyjnej studentów pracownicy Dziekanatu podlegają corocznej ocenie dokonywanej 

na podstawie anonimowych ankiet. Na tej podstawie Dział Jakości Kształcenia co roku 

opracowuje dla każdego z Wydziałów Uczelni raport nt. „Ocena warunków studiowania          

i jakości obsługi studentów”. Z analizy tej prowadzonej w ostatnim roku akademickim 

wynika, że Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego jest jednym z najwyżej ocenianych przez 

studentów. Dla 91% osób badanych informacje uzyskiwane od pracowników Dziekanatu są 

aktualne i rzetelne. Jest to wzrost o 3 pkt procentowe w porównaniu z rokiem akademickim 

2017/2018. Raport oraz komentarze studenckie są corocznie przesyłane kierownikowi 

Dziekanatu i umieszczane są na stronie internetowej Dziekanatu Wydziału 

Farmaceutycznego. 

W celu podniesienia jakości obsługi administracyjnej pracownicy Dziekanatu biorą udział 

w szkoleniach z zakresu wykonywanej pracy. Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy 

Dziekanatu w latach 2017/2018 oraz 2018/2019: 

  „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 

2017 roku”, 

 „Jednolity System Antyplagiatowy – Jak interpretować wynik?” 

 „Forum Dziekanatów” 

 „HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy  

Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - MANAGEMENT UP! – Wsparcia dla 

kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”. 

 

8.8 

Studenci Wydziału są na bieżąco informowani są o możliwości składania skarg                    

i wniosków, a na stronie internetowej Dziekanatu znajduje się Zarządzenie Nr 103/2014 

Rektora UML w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 roku określające sposób przeciwdziałania 

mobbingowi, dyskryminacji, stalkingowi i molestowaniu seksualnemu w środowisku 

studenckim w UML (Załącznik nr 8.8.1 - ZR 103_2014). 

 

8.9 

UML to uczelnia zaangażowana społecznie i wspierająca swoich studentów                        

w najróżniejszych projektach.  
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W sierpniu 2019 roku była patronem wydarzenia, kiedy grupa 11 osób (studentów naszej 

Uczelni) wypłynęła w Lubelski Studencki Rejs Profilaktyczny na jachcie „Roztocze” (to 

jedyny lubelski pływający jacht morski, który w tym roku obchodzi swoje 50 urodziny).  

Załoga odwiedziła 3 polskie porty: Gdańsk, Hel i Świnoujście, w których przeprowadzała 

akcje profilaktyczne, opowiadała o wakacyjnej profilaktyce i organizowała kurs pomocy 

tonącemu. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce, a nie ostatnie gdyż są już marzenia o rejsie 

ogólnopolskim, a w przyszłości nawet europejskim studenckim rejsie profilaktycznym, 

łączącym studentów kierunków medycznych z całej Europy. 

UML oprócz dydaktyki i prac naukowo-badawczych, za swoją misję uznaje działalność 

społeczną, dlatego studenci w czasie wakacji pracują na rzecz lokalnych środowisk. Od 

kilkunastu lat w Woli Uhruskiej organizowany jest obóz społeczno-medyczny z myślą            

o osobach, które mają utrudniony dostęp do opieki medycznej. Ponad 1000 osób korzysta       

z konsultacji z kardiologiem, neurologiem, ortopedą, okulistą, diabetologiem, ginekologiem 

czy stomatologiem. Ponadto w laboratorium analitycznym można zrobić morfologię krwi 

oraz badania na wczesne wykrywanie chorób cukrzycy, nerek, wątroby oraz badań 

przesiewowych wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej.  

 „Pamiętajmy o naszych Mistrzach” to akcja gdzie przedstawiciele władz Uczelni                

i Zarządu Samorządu Studentów w Dzień Wszystkich Świętych odwiedzają groby zmarłych 

profesorów, rektorów naszej Alma Mater.   

Samorząd Studentów UML pod patronatem honorowym Rektora UML organizuje 

Koncerty Charytatywne, Akcje Charytatywne z których całkowity dochód zostaje przekazany 

na szczytne cele.  

Studenci podejmują również aktywność w ogólnopolskich akcjach, np. „Uratuj komuś 

życie – zostań dawcą szpiku”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 

Medykalia to cykl imprez studenckich w Lublinie, organizowanych przez studentów i dla 

studentów, gdzie koncertom towarzyszą turnieje sportowe, warsztaty i konkursy.   

Studenckie Towarzystwa Naukowe, Koła Naukowe wraz Samorządem Studentów UML 

organizują krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe na których można poszerzyć 

swoją wiedzę w różnych dziedzinach medycyny, nie tylko pod względem teoretycznym ale     

i na różnorodnych warsztatach. 

UML wraz z UMCS i Uniwersytetem Przyrodniczym był organizatorem Nocy Uniwersytetów 

podczas której zorganizowano warsztaty o różnej tematyce. W programie znalazły się m.in. 

warsztaty szycia chirurgicznego, obserwacje komórek ludzkich pod nowoczesnymi 

mikroskopami, pokazy ratownictwa medycznego, warsztaty dotyczące pomiarów dla prognoz 

pogody, zagadek matematycznych, kreatywności czy tego, jak zarobić pierwszy milion. 

 

8.10 

Praca i funkcjonowanie administracji bezpośrednio związanej z obsługą procesu 

dydaktycznego, została objęta procedurą ewaluacyjną, a wynikiem jest coroczny raport.         

W badaniu zawarte są pytania dotyczące ogólnych warunków studiowania, w tym aspektów 

związanych z infrastrukturą i jej przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

liczebnością grup podczas aktywnych form zajęć, organizacją zajęć dydaktycznych, 

dostępnością i jakością bazy rekreacyjno-sportowej, warunków mieszkalnych w domach 
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studenckich, godzin otwarcia biblioteki oraz dostępnością zbiorów bibliotecznych a także 

oceną procedur administracyjnych na UML.  

Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na UML w każdym roku akademickim 

przeprowadza się badania jakości kształcenia. Badanie obejmuje studentów wszystkich 

kierunków i poziomów kształcenia. Integralnym elementem ewaluacji procesu kształcenia jest 

ocena każdego przedmiotu oraz ocena jakości kształcenia w aspekcie oceny pracy 

dydaktycznej nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia. Ocena prowadzących zajęcia 

jest jednym z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia na UML. Zarówno przygotowanie merytoryczne nauczycieli jak i umiejętność 

dzielenia się wiedzą są niezbędne do tego, by proces dydaktyczny przebiegał sprawnie             

i efektywnie.  

Wpisując się w standardy oczekiwań społeczno-gospodarczych Biuro Karier Działu 

Jakości Kształcenia UML rozpoczęło w 2016 roku realizację badania dotyczącego oceny 

kwalifikacji i kompetencji absolwentów UML pod katem wymagań pracodawców. Celem 

badania jest lepsze dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy: zwiększenie nacisku na 

kształcenie praktyczne, włączenie pracodawców w projektowanie programów studiów, 

prowadzenie zajęć przez praktyków, włączenie przedstawicieli pracodawców w zewnętrzną 

ocenę jakości kształcenia, wykorzystanie w wewnętrznym systemie zapewniania jakości 

wyników monitorowania karier zawodowych absolwentów czy wyników badań dotyczących 

zapotrzebowania pracodawców na określone kompetencje. Szczegółowy opis funkcjonowania 

wydziałowego i uczelnianego systemu oceny jakości kształcenia zawarty jest w kryterium 3. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

9.1.  

Wydział Farmaceutyczny udostępnia publicznie informacje z uwzględnieniem wymagań 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 

1198 z późn.zm.). Informacje udostępniane są poprzez: 

• stronę internetową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – www.umlub.pl, 

• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem 

teleinformatycznym. Informacje w ramach BIP publikowane są w ustawowych terminach,  

• wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w jednostkach WF oraz w Dziekanacie 

Wydziału, 

• portal społecznościowy Facebook. 

Uczelnia wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Informacji, w tym celu powołano 

Pełnomocnika Rektora ds. Administrowania Danymi Osobowymi. Z uwagi na zakres 

merytoryczny działalności oraz stosownie do unormowań art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Pełnomocnik Rektora pełni w Uniwersytecie również funkcję Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji.   

Informacje na temat funkcjonowania Wydziału dostępne są na stronie internetowej 

(www.umlub.pl), w zakładce Wydział Farmaceutyczny. Główna strona internetowa dostępna 

jest również w wersji anglojęzycznej i posiada ona  udogodnienia dla osób niedowidzących. 

Odrębnie stworzona została strona internetowa prowadzona w całości w języku angielskim, 

zawierająca pełną informację dla kandydatów oraz studentów studiujących w języku 

angielskim, również z informacjami o naszym Wydziale 

http://www.umlub.pl/en/university/organizational-structure/szczegoly,169.html (struktura 

organizacyjna) http://www.umlub.pl/en/educational-offer/faculty-of-pharmacy-with-medical-

analytics-division/ (oferta edukacyjna).  

Na stronie internetowej UML w zakładce Wydział Farmaceutyczny dostępne są informacje 

o strukturze organizacyjnej, Władzach, ofercie edukacyjnej, misji i strategii Wydziału, a w 

zakładce „Dla studentów” podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Dziekanatu 

WF, w tym wykaz pracowników i kontaktu z nimi, opiekunów lat i kierunków, wykaz podań, 

oświadczeń i wniosków, stypendiów, informacje o praktykach i stażach, regulaminy, 

zarządzenia, uchwały. 

Informacje o warunkach przyjęć 

Informacje dotyczące warunków przyjęcia na studia są umieszczane na stronie 

internetowej http://www.rekrutacja.umlub.pl/ , do której dostęp można uzyskać z poziomu 

głównej strony internetowej Uniwersytetu, klikając zakładkę „Rekrutacja”. Na stronie 

rekrutacji można odnaleźć wszelkie informacje niezbędne kandydatom na studia, w tym 

terminarz, wysokości opłat, warunki rekrutacji, ofertę studiów, a także opis procesu rejestracji 

elektronicznej. Na bieżąco aktualizowane są również komunikaty o dniach otwartych i innych 

wydarzeniach związanych z rekrutacją na studia. 

http://www.rekrutacja.umlub.pl/
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Wszelkie dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu związane z procesem rekrutacji są 

publikowane za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. 

Plany studiów dla nowych roczników oraz sylabusy (karty przedmiotów) są publikowane 

co roku na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Studenci i Doktoranci”.  

Studenci mają również dostęp do „Portalu studenta”. Jest to platforma, na której mogą 

uzyskać informacje dotyczące indywidualnego harmonogramu zajęć, otrzymanych ocenach 

(Elektroniczny indeks), salda opłat za studia, przypisanych prac dyplomowych, przyznanych 

stypendiach oraz przypisania do grup dziekańskich i przedmiotowych.  

„Portal Studenta” jest także jedną z form komunikacji studentów z Dziekanatem oraz 

wykładowcami. Za jego pośrednictwem studenci otrzymują bieżące informacje dotyczące 

wydarzeń na Uniwersytecie czy też konieczności wykonania pewnych czynności 

administracyjnych, a także mogą konsultować się z osobami prowadzącymi zajęcia. 

 

9.2.   

Jakość dostępu do informacji monitorowana jest przez Dział Jakości Kształcenia na 

podstawie prowadzonego corocznie badania, którego podsumowaniem jest raport Ocena 

warunków studiowania i jakości obsługi studentów. Wśród przyczyn niezadowolenia 

wymieniano fakt, że strona Uczelni jest skonstruowana w dość nieczytelny sposób. 

Studentom trudno było dotrzeć do potrzebnych informacji oraz wskazywano potrzebę 

częstszej aktualizacji strony. Dane zawarte w raportach z tego badania pozwalają na 

podejmowanie systematycznych działań mających na celu aktualizację informacji na stronie     

i poprawę jej przejrzystości. 

Studenci w większości przypadków pozytywnie oceniają rzetelność i aktualność informacji 

uzyskiwanych w Dziekanacie. Władze Wydziału stale podejmują działania mające na celu 

podniesienie zadowolenia studentów w aspekcie dostępu do informacji oraz komunikacji        

z pracownikami Uczelni. Jednym z wdrażanych rozwiązań, które zasugerowali studenci, jest 

otworzenie kanału komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Polityka jakości 

W UML organem jednoosobowym jest Rektor, a organami kolegialnymi są: Rada Uczelni, 

Senat i Rady ds. Stopni Naukowych. Osobami pełniącymi funkcje kierownicze                       

w Uniwersytecie są: Prorektorzy, Dziekani, Prodziekani oraz Przewodniczący Rad 

Naukowych Kolegiów. Osoby te kreują politykę Uczelni w zakresie nauki i dydaktyki. 

Natomiast osobami pełniącymi funkcje zarządcze w Uniwersytecie są: Kierownik 

Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego, Kierownicy Katedr, Kierownicy pozostałych 

jednostek wydziałowych, Kanclerz oraz Kwestor.  

Wydziały są jednostkami organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu. Prowadzą 

kształcenie studentów na kierunkach studiów, przypisanych do dyscyplin, które reprezentują 

pracownicy zatrudnieni na Wydziałach. Dziekani powoływani i odwoływani są przez 

Rektora, natomiast Prodziekani są powoływani i odwoływani przez Rektora na wniosek 

Dziekana właściwego Wydziału. Radę Wydziału tworzą obecnie wszyscy nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni na Wydziale oraz przedstawiciele Samorządu Studentów. Jest to 

organ opiniodawczy i doradczy Dziekana. Od października 2019 w ramach Wydziału działają 

stałe Wydziałowe Zespoły: ds. programów studiów; ds. metod oceny, ewaluacji realizacji 

programów studiów; ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów oraz ds. 

rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej.  

Obecnie Senat Uczelni uchwala program studiów dla określonego kierunku, poziomu          

i profilu, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego. Do roku akademickiego 2018/2019 

do kompetencji Rady Wydziału zastrzeżone było uchwalanie powyższych dokumentów, po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, misją UML jest m. in. stałe podnoszenie jakości 

kształcenia studentów, doktorantów, absolwentów tak, aby wyróżniali się głęboką wiedzą 

oraz umiejętnościami praktycznymi i byli ukierunkowani na samodzielne uczenie się, a także 

postępowanie zgodne z zasadami etyki i deontologii zawodowej.  

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia w Uczelni działa System 

Doskonalenia Jakości Kształcenia, który służy monitorowaniu i ocenie jakości procesu 

kształcenia oraz współdziałaniu z jednostkami naukowo – dydaktycznymi w celu 

doskonalenia kształcenia (Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora UML w sprawie szczegółowych 

zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości 

Kształcenia i Uchwała Nr XXX/2012 Senatu UML w sprawie Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia w UM w Lublinie), nad którym nadzór sprawuje Rektor,      

a na szczeblu wydziału Dziekan. Jednym z zasadniczych elementów Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia jest ocena każdego przedmiotu oraz pracy dydaktycznej 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, a także ocena funkcjonowania administracji 

zaangażowanej w przebieg kształcenia. Zgodnie z polityką jakości kształcenia w każdym roku 

akademickim przeprowadza się badanie ankietowe wśród studentów wszystkich kierunków i 

poziomów kształcenia. Gromadzenie oraz analiza informacji dotyczących przebiegu 

kluczowych procesów składających się na działalność dydaktyczną Uczelni jest zadaniem 
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Biura Oceny Jakości Kształcenia funkcjonującego w ramach Uczelnianego Systemu 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. W celu realizacji kolejnych zadań związanych z jakością 

kształcenia zostały powołane: Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia. 

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości 

Kształcenia to: 

1. Zarządzenie Rektora nr 142/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

2. Zarządzenie Rektora nr 93/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania 

Rady ds. Kształcenia UML. 

3. Zarządzenie Rektora nr 128/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku zmieniające 

Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji 

ds. Jakości Kształcenia. 

4. Zarządzenie Rektora nr 120/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

5. Zarządznie Rektora nr 24/2018 z dnia 13 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 

Nr 124/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. 

6. Zarządzenie Rektora nr 131/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku zmieniające 

Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji 

ds. Jakości Kształcenia. 

7. Zarządzenie Rektora nr 124/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

8. Zarządzenie Rektora nr 137/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powołania 

uczelnianych komisji ds. uznawania efektów uczenia się oraz Koordynatora 

Potwierdzania Efektów uczenia się przez UML. 

9. Zarządzenie Rektora nr 118/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

10. Zarządzenie Rektora Nr 123/2015 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie 

powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

11. Zarządzenie Rektora Nr 22/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie 

wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych. 

12. Zarządzenie Rektora Nr 151/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie 

wprowadzenia procedury dyplomowania. 

http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5514,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5815,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5526,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5514,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5289,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5185,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5152,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4876,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4828,zarzadzenie-rektora.html
http://bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4471,zarzadzenie-rektora.html
http://bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4270,zarzadzenie-rektora.html
http://bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,4184,zarzadzenie-rektora.html
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13. Zarządzenie Rektora nr 67/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

14. Zarządzenie Rektora nr 25/2013 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych 

zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. 

Jakości Kształcenia. 

15. Zarządzenie Rektora nr 16/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia 

ankiet dotyczących procesu kształcenia i zasad hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 16/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku. 

16. Zarządzenie Rektora nr 3/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie powołania 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

17. Uchwała Nr XXX/2012 Senatu UML z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie 

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w UML. 

18. Zarządzenie Rektora nr 41/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania 

Uczelnianego Zespołu Zarządzania Jakością Kształcenia. 

19. Uchwała Nr CDVI/2012 Senatu UML z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Nr CCCLXIX/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie Uczelnianego 

Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w UML. 

20. Uchwała Nr CCCLXIX/2011 Senatu UML z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie 

Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia UML. 

21. Uchwała Nr CLXXX/2010 Senatu UML z dnia 24 marca 2010 roku zmieniająca 

Uchwałę Nr CXCVI/2008 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu 

Zarządzania Jakością Kształcenia w UML. 

22. Uchwała Nr CXCVI/2008 Senatu UML z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie 

wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w UML. 

Do zadań Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia należy między innymi określanie 

uczelnianych procedur doskonalenia jakości kształcenia, przygotowywanie corocznych badań 

ankietowych związanych z procesem kształcenia oraz analiza ich wyników, badanie karier 

zawodowych absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów 

do pracy zawodowej.  

Do zadań Wydziałowych Komisji Jakości Kształcenia (WKJK) należy podejmowanie działań 

dotyczących między innymi: 

-wdrażania obowiązujących w Uczelni procedur doskonalących jakość kształcenia, 

-monitorowania procesu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, 

-zapewnienia odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej. 

 

Obecnie działająca WKJK na Wydziale Farmaceutycznym została powołana 20 grudnia 2019 

roku Zarządzeniem Nr 142/2019 Rektora UML (Załącznik nr 4.4.1 ZR 142_2019). W jej 

skład wchodzą: przewodniczący - wyznaczony przez Dziekana Pełnomocnik ds. Jakości 

Kształcenia, Prodziekan, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na wszystkich 

kierunkach studiów w liczbie określonej przez Dziekana, wskazani przez Samorząd Studencki 

przedstawiciele studentów i doktorantów oraz pracownik Dziekanatu.  

http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3997,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3394,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3385,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/download/gfx/bip/pl/bipdokumenty/3385/zal-zr_16_ankiety-dot-ksztalcenia-i-hospitacji.docx
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3349,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,3462,uchwala-senatu.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,3144,zarzadzenie-rektora.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,603,uchwala-senatu.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,604,uchwala-senatu.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,604,uchwala-senatu.html
http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/dokument,458,uchwala-senatu.html
https://www.umlub.pl/gfx/umlub/userfiles/_public/menu_studenci_i_doktoranci/jakosc_ksztalcenia/akty_prawne/uchwala_nr_cxcvi2008.pdf
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WKJK realizuje swoje zadania poprzez: 

-okresowe przeglądy programów kształcenia, 

-analizę zgodności sylabusów poszczególnych przedmiotów z programem studiów, 

-analizę metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

osiąganych przez studenta, 

-wprowadzania zasad i monitorowanie procesu dyplomowania, 

-wspieranie rad programowych w doskonaleniu programów studiów, 

-ocenę jakości zajęć dydaktycznych (przedmiotu oraz prowadzącego) w oparciu o wyniki 

badań ankietowych oraz hospitacje zajęć dydaktycznych. 

Posiedzenia WKJK odbywają się co najmniej 1-2 razy w ciągu każdego semestru. W każdym 

semestrze opracowywany jest plan hospitacji na dany semestr, uwzględniający wyniki badań 

ankietowych oraz hospitacje planowe. Omawiane są także propozycje ewentualnych zmian     

w programach studiów zgłaszane przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

szczegółowe zasady procesu dyplomowania. W semestrze letnim omawiane są wyniki 

corocznych badań ankietowych oraz wyniki hospitacji i plan działań naprawczych na kolejny 

rok akademicki.  

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, nie później niż do końca 

danego roku akademickiego, przedstawia Radzie Wydziału oraz Przewodniczącemu 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, roczne sprawozdanie z podjętych działań        

w zakresie jakości kształcenia wraz z propozycjami działań naprawczych.  

Wszystkie bieżące zalecenia i rekomendacje ze strony WKJK, w tym działania naprawcze      

w ciągu roku akademickiego, kierowane są drogą pisemną, odpowiednio do: 

1. Władz Dziekańskich, 

2.  Wydziałowego Zespołu ds. programu studiów, 

3.  nauczycieli akademickich za pośrednictwem Władz Dziekańskich. 

 

W roku akademickim 2015/2016 WKJK przeprowadziła łącznie 19 hospitacji, w tym 1 na 

kierunku Kosmetologia studia I stopnia. Stwierdzono dobrą organizację pracy studentów, 

aktualność nauczanych treści, stosowanie właściwych metod dydaktycznych oraz 

punktualność w rozpoczęciu i zakończeniu zajęć.  

W roku akademickim 2016/2017 WKJK przeprowadziła łącznie 21 hospitacji, w tym 3 na 

kierunku Kosmetologia studia I stopnia. Między innymi zwrócono uwagę na konieczność 

zwiększenia praktycznego wymiaru zajęć ćwiczeniowych.  

Plan działań naprawczych obejmował także następujące działania: 

1. analiza i poprawa sylabusów przez Wydziałowy Zespół ds. programu studiów oraz 

osoby odpowiedzialne za przedmioty, aby unikać powtarzania tych samych treści na     

I i II stopniu kształcenia, 

2. nasilenie starań o zakup odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć 

praktycznych; niezbędne jest wsparcie ze strony władz Uczelni, 

3. nasilenie działań zachęcających nauczycieli do doskonalenia warsztatu dydaktycznego, 

4. nasilenie starań o zwiększenie efektywności praktyk wakacyjnych poprzez ocenę            

i weryfikację poszczególnych instytucji prowadzących praktyki. 
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W roku akademickim 2017/2018 WKJK szczególną uwagę zwróciła na udoskonalenie 

procedury dyplomowania. Wszystkie zaproponowane zmiany były przedyskutowane                

z przedstawicielami studentów z wszystkich wymienionych kierunków. W procedurze 

ujednolicono m.in. zasady redagowania prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminu 

dyplomowego. Dodatkowo, przeprowadzono 21 hospitacji, w tym 3 na kierunku 

kosmetologia I stopnia. W niektórych przypadkach osoby hospitowane zwracały uwagę na 

kłopoty lokalowe, zbyt małą liczbę komputerów oraz braki aparaturowe. Dlatego WKJK 

rekomendowała nasilenie starań w celu doposażenie odpowiednich pracowni. 

W roku akademickim 2018/2019 WKJK współpracowała z opiekunami oraz starostami 

poszczególnych lat studiów na wszystkich kierunkach, a szczególnie na kierunku 

kosmetologia, w celu nasilenia akcji informacyjnej wśród nauczycieli akademickich                 

i studentów o roli ankietyzacji w procesie oceny i poprawy jakości kształcenia na naszym 

Wydziale. Przeprowadzono m.in. szereg spotkań ze studentami oraz rozmów z opiekunami 

poszczególnych lat studiów, w celu przedyskutowania wspomnianych kwestii. 

W omawianym okresie podjęto także kolejne działania mające na celu doskonalenie 

programów studiów oraz monitorowania jakości zajęć dydaktycznych. W tym celu WKJK 

ściśle współpracowała z Wydziałowym Zespołem ds. programu studiów. Podjęte działania 

naprawcze polegały na korekcie planów studiów, niektórych efektów kształcenia i form ich 

realizacji na nowy cykl kształcenia. Jednocześnie przeprowadzono 20 hospitacji, w tym 4 na 

kierunku kosmetologia I stopnia. Zwrócono szczególną uwagę na niedostateczne wyposażenie 

pracowni kosmetologicznej w odpowiedni sprzęt i zarekomendowano nasilenie starań o jej 

doposażenie, co zostało pomyślnie zrealizowane w roku 2019. 

Plan działań naprawczych na rok akademicki 2019/2020 obejmuje między innymi wydanie 

przez Dziekana zaleceń skierowanych do wszystkich nauczycieli akademickich 

rekomendujących: 

1. zwrócenie uwagi na odpowiednie formy realizacji poszczególnych efektów uczenia się, 

szczególnie dotyczących umiejętności praktycznych, 

2. lepsze dostosowanie form realizacji zajęć, szczególnie ćwiczeń, do realizacji 

poszczególnych efektów uczenia się, 

3. ograniczenie realizacji zajęć polegającej na odczytywaniu prezentacji przygotowanych 

przez studentów, 

4. zapoznawanie studentów z kryteriami zaliczania poszczególnych zajęć i konsekwentne 

stosowanie ustalonych kryteriów, 

5. umożliwianie studentom wglądu do prac zaliczeniowych, zgodnie z regulaminem 

studiów obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

Protokoły spotkań WKJK, przesyłanych zaleceń oraz rekomendacji są przechowywane           

u Przewodniczącego WKJK. Hospitacje przeprowadza się według procedury uczelnianej         

i dokumentuje się w postaci protokołów (Zarządzenie Nr 16/2013 Rektora UML z dnia 19 

lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia ankiet dotyczących procesu kształcenia i zasad 

hospitacji zajęć dydaktycznych). Wyniki hospitacji zajęć przekazywane są wraz z oceną 

formującą nauczycielowi poddanemu ocenie podczas hospitacji oraz kierownikowi jednostki, 

w której realizowany jest przedmiot. Protokoły hospitacji są także gromadzone przez 

Przewodniczącego WKJK. 
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10.1.  

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem sprawuje Wydziałowa Komisja ds. Programów 

Studiów i Dydaktyki oraz koordynator i pełnomocnik dziekana ds. kierunku Kosmetologia, 

współpracujący z Wydziałową Komisją Jakości Kształcenia. Do zadań Komisji                         

i koordynatora należy m.in. kształtowanie właściwego dla kierunku studiów profilu 

absolwenta, opracowywanie i modyfikowanie programów studiów zgodnie z aktualnymi 

aktami prawnymi obowiązującymi w UML, przygotowywanie i weryfikacja planów studiów 

przy współpracy z Władzami Dziekańskimi, zatwierdzanie sylabusów do prowadzonych na 

kierunku przedmiotów, nadzorowanie wprowadzania nowych form kształcenia, metod 

weryfikacji i realizacji efektów kształcenia współpraca z interesariuszami zewnętrznymi           

i wewnętrznymi mająca na celu doskonalenie programów kształcenia pod kątem 

dostosowania sylwetki absolwenta do potrzeb rynku pracy oraz przeprowadzanie analiz 

porównawczych różnic programowych i przygotowywanie raportów w przypadkach 

wniosków studentów m.in. o przeniesienia, wznowienie studiów, po powrocie z urlopu od 

zajęć, wymian zagranicznych i krajowych.  

Analizą treści programowych, ich aktualizacją i zgodnością z zakładanymi efektami 

kształcenia zajmują się koordynatorzy przedmiotów. 

Nadzór organizacyjny nad kierunkiem sprawuje koordynator i pełnomocnik dziekana ds. 

kierunku Kosmetologia. Na szczeblu uczelni za jakość oferty programowej odpowiedzialna 

jest Senacka Komisja Programowa (od października 2019 Rada ds. Kształcenia) 

współpracująca z koordynatorem kierunku i Dziekanem. Bezpośrednią opiekę nad studentami 

sprawują opiekunowie poszczególnych roczników I i II stopnia studiów. Nadzór nad 

organizacją praktyk programowych pełni koordynator praktyk i opiekun praktyk z ramienia 

UM.  

 

10.2.  

Zasady projektowania programów studiów określają Uchwały Senatu UML (patrz 

kryterium 1). Dokumentację programu studiów przygotowuje komisja programowa kierunku. 

Prace nad ofertą dydaktyczną i programową na kolejny rok akademiki są stałym elementem w 

kalendarzu wydarzeń UML i obejmują okres od drugiej połowy października do końca marca 

i angażują w szczególności nauczycieli akademickich powołanych do komisji programowej 

kierunku. Wszelkie zmiany w programach studiów zgłaszane przez koordynatorów 

przedmiotów i koordynatora kierunku oraz interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych są 

dyskutowane i wprowadzane przez komisję programową po zaopiniowaniu przez studentów, 

a następnie przedstawiane Senackiej Komisji Programowej (od października 2019 Rada ds. 

Kształcenia) i zatwierdzane przez Senat UML. Przykładowo od roku 2019/2020 na I stopniu 

studiów zlikwidowano pracę licencjacką na rzecz nowych przedmiotów: „Propedeutyka 

badań ankietowych” mający na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia badań 

naukowych oraz przedmioty do wyboru: „Opieka kosmetologiczna nad seniorami” i „Opieka 

kosmetologiczna nad osobami po zabiegach medycznych”. 
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10.3.  

Komisja programowa corocznie dokonuje przeglądu programu studiów i analizuje 

prawidłowość relacji pomiędzy efektami przedmiotowymi, a kierunkowymi, dokonuje analizy 

poprawności treści sylabusów i ocenia dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku 

pracy oraz procedur dotyczących współpracy z otoczeniem gospodarczym. Bada również 

prawidłowość doboru metod kształcenia i metod oceniania do założonych efektów 

kształcenia. Wynikiem przeglądu są coroczne zmiany i modyfikacje programu studiów oraz 

sylabusów przedmiotów. Informacje brane pod uwagę w tych procesach pochodzą od 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku, studentów kierunku, 

koordynatora praktyk oraz interesariuszy zewnętrznych i Wydziałowej Komisji Jakości 

Kształcenia.  

Zmiany w programach studiów są. wprowadzane przed rozpoczęciem nowego cyklu 

kształcenia, natomiast w trakcie cyklu kształcenia wprowadzane są wyłącznie zmiany 

dotyczące treści kształcenia uwzględniające nowe osiągnięcia naukowe lub zmiany 

wynikające ze zmiany odpowiednich przepisów prawnych. 

 

10.4.  

W celu zapewnienia jakości kształcenia zgodnie z Uczelnianym Systemem Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, komisja programowa kierunku Kosmetologia prowadząc prace nad 

optymalizacją procesu dydaktycznego w zakresie przygotowania ofert programowych              

i organizacji studiów I stopnia sprawdza sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez 

studentów. 

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się ma miejsce zarówno na poziomie poszczególnych 

przedmiotów (weryfikacja końcowa powinna odzwierciedlać realizację zakładanych 

przedmiotowych efektów), jak i całego kierunku (praca dyplomowa, egzamin dyplomowy 

oraz weryfikacja efektów uczenia się w ramach praktyk studenckich). Sposoby oceny 

osiągnięcia efektów kształcenia przypisanych do poszczególnych przedmiotów zawarte          

w sylabusach stanowią dla komisji źródło oceny adekwatności stosowanych metod                   

i kryteriów weryfikacji zakładanych efektów uczenia się. W przypadku prac dyplomowych, 

stosowana jest szczegółowa procedura wydziałowa zgodna z procedurą uczelnianą (dostępna 

na stronie internetowej Dziekanatu), a wszystkie prace dyplomowe są oceniane w Jednolitym 

Systemie Antyplagiatowym. 

Weryfikacja spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej dokonywana przez 

promotora i recenzenta pracy (w zakresie oceny tematu, poprawności sformułowania celu, 

oryginalności, wartości poznawczej i aplikacyjnej pracy, sposobu rozwiązania postawionego 

problemu, wykorzystania literatury przedmiotu) jest weryfikacją wykorzystania wiedzy             

i umiejętności kierunkowych w zakresie związanym z pracą dyplomową.  

Podobnie kompleksowy jest charakter oceny realizacji założonych efektów praktyki 

zawodowej w obszarach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, dokonywanej przez 

opiekuna praktyk z ramienia UML. 
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10.5.  

Istotny udział i wpływ interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 

zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów został opisany w poprzednich 

paragrafach niniejszego dokumentu (patrz. kryterium 1). 

 

10.6.  

Kierunek Kosmetologia nie był jeszcze oceniany przez komisję zewnętrzną. Z tego 

względu Wydział nie dysponuje opiniami eksperckimi odnoszącymi się do kształcenia na tym 

kierunku, które mogłyby być pomocowe w doskonaleniu programu kształcenia. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e
 

Mocne strony 

1. Kompetentna kadra dydaktyczna o dużych 

umiejętnościach organizacyjnych, stale 

podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe. 

2. Zaangażowanie studentów i kadry dydaktycznej 

w wydarzenia promocyjne, społecznościowe 

dla środowiska zewnętrznego - z bardzo dobrą 

organizacją i przygotowaniem studentów.  

3. Zaangażowanie kadry dydaktycznej 

umożliwiające studentom nie tylko realizację 

pasji zawodowych, ale również rozwój w 

zakresie badań naukowych. 

4. Moduły powiązane z potrzebami rynku pracy i 

zainteresowaniami naukowymi kadry 

prowadzącej zajęcia. 

5. Pozyskanie środków finansowych na 

doskonalenie i poszerzanie umiejętności 

zawodowych studentów kosmetologii. 

Słabe strony 

1. Początkowy etap działań służących 

umiędzynarodowieniu kierunku. 

2. Nieznaczne wykorzystywanie potencjału 

sprzętowego i ludzkiego w zakresie stosowania 

technik kształcenia na odległość. 

3. Niedostateczne wyposażenie naukowo-

badawcze w Pracowni Kosmetologii i 

Medycyny Estetycznej ograniczające 

możliwość prowadzenia badań naukowych w 

tej jednostce. 

4. Brak gabinetu usługowo/szkoleniowo 

/badawczego otwartego na środowisko 

zewnętrzne wraz ze stworzonym systemem 

pracy, umożliwiającym wykonywanie 

zabiegów w warunkach realnych i badań np. z 

zakresu skuteczności zabiegów 

kosmetologicznych.  

5. Problem ze znalezieniem gabinetów 

kosmetologicznych na praktyki zawodowe 

studentów. 

 

C
zy

n
n
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i 
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w

n
ęt
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n

e
 

Szanse 

1. Możliwość wykorzystania aktywności 

naukowej pracowników Uczelni oraz ich 

kontaktów międzynarodowych  do zwiększenia 

umiędzynarodowienia kierunku. 

2. Szanse na wykorzystanie potencjału naukowego 

pracowników Wydziału do prowadzenia zajęć 

w języku obcym. 

3. Duże zainteresowanie interesariuszy 

zewnętrznych umożliwiające podnoszenie 

jakości kształcenia na kierunku Kosmetologia I 

stopnia. 

4. Współpraca rynku gospodarczego z Pracownią 

Kosmetologii i Medycyny Estetycznej we 

wspieraniu i rozwoju studentów. 

.. 

 

Zagrożenia 

1. Niekorzystne zmiany demograficzne, 

wpływające na proces rekrutacji studentów. 

2. Relatywnie duży odsetek młodych ludzi 

akceptujących pracę na stanowiskach niższego 

i średniego szczebla, nie podejmujących 

kształcenia na poziomie akademickim. 

3. Brak unormowań prawnych dotyczących 

zawodu kosmetologa, co skutkuje brakiem 

stabilności w rozwoju zawodowym i obniża 

poczucie wartości kosmetologów na rynku 

pracy. 

4. Zbyt mała liczba czasopism branżowych 

kosmetologicznych, punktowanych w 

dyscyplinie naukowej. 

5. Zbyt duża liczba szkół i kursów 

kosmetycznych, o bardzo niskim poziomie 

jakości kształcenia, niewystarczającym 

kształtowaniu kompetencji zawodowych, 
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skutkująca niskim poziomem jakości usług w 

branży kosmetycznej, co należy powiązać z 

częstym nierozróżnianiem zawodu 

kosmetyczki od kosmetologa. 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

Lublin, dnia 29-01-2020 r. 

      (miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w tabeli dotyczące lat 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 zostały podane 

wg stanu na dzień odpowiednio: 31.01.2017 roku, 31.01.2018 roku, 31.01.2019 roku. Dane za 

rok bieżący zostały podane wg stanu na dzień 7.01.2020 roku. 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach 

poprzedzających rok przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

II stopnia 

2016/2017 30 22 

2017/2018 31 32 

2018/2019 29 28 

Razem: 90 82 

 

Poziom 

studiów 

Rok 

studiów 

Studia stacjonarne 

Dane sprzed 3 lat Bieżący rok 

akademicki 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

II stopnia 
I 33 28 30 25 

II 23 32 28 30 

Razem: 56 60 58 55 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, 

poziomie i profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego    

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)3 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

IV semestry 

120 ECTS 

 

Łączna liczba godzin zajęć 1665 godzin 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia 

60 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów  

85 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 36 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym 

(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki) 
6 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki) 
150 godz. 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
15 godz. 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1./1665 godz./5 godz. 

 

 

2./nie dotyczy 

 

                                                           

3 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością 

naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek 

studiów4 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/ 

formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Alergologia wykład, ćwiczenia, seminaria 50 4 

Endokrynologia wykład, ćwiczenia, seminaria 50 5 

Onkologia skóry wykład, ćwiczenia, seminaria 50 3 

Toksykologia kosmetyku wykład, ćwiczenia, seminaria 50 4 

Chirurgia estetyczna wykład, ćwiczenia, seminaria 40 3 

Chirurgia plastyczna i pourazowa wykład, ćwiczenia, seminaria 50 4 

Kosmetologia lecznicza wykład, ćwiczenia, seminaria 110 9 

Ocena jakości kosmetyków wykład, ćwiczenia, seminaria 50 4 

Przemysłowa produkcja kosmetyków wykład, ćwiczenia, seminaria 50 4 

Receptura preparatów kosmetycznych wykład, ćwiczenia, seminaria 60 5 

Rehabilitacja wykład, ćwiczenia, seminaria 60 5 

Sensoryka i środki zapachowe wykład, ćwiczenia, seminaria 60 5 

Surowce kosmetyczne wykład, ćwiczenia, seminaria 60 5 

Biotechnologia roślin w produkcji 

kosmetyków 

wykład, ćwiczenia, seminaria 50 3 

Mechanizmy działania substancji 

aktywnych w kosmetologii 

seminaria 50 4 

Praca magisterska i egzamin magisterski ćwiczenia 202 16 

Farmakoterapia wybranych zaburzeń 

wieku młodzieńczego/dojrzałego i 

podeszłego 

wykład, seminaria 

 

30 2 

Razem: 17 przedmiotów 1072 85 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji 

inżynierskich / Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu 

nauczyciela5 

Nie dotyczy 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych          

w językach obcych6 

Nie dotyczy 

                                                           

5  Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł 

zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających 

przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 

6  Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów 

podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy            

w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z 

późn. zm.) oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym 

przeprowadzana jest ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący                

w semestrze roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego         

z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub 

grupy zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz 

opiekunów prac dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku 

kierunku lekarskiego także nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia 

z zakresu nauk klinicznych. 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia 

błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym 

sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej 

na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena 

skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych 

obiektów, w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym 

kierunku, a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych 

i informacyjnych. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy 

oraz formy studiów. 

 

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym 

dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z 

raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty 

zrealizowane przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich 

dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji 

egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół 

oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli 

praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 
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5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje 

w realizacji programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają 

praktyki zawodowe, jeśli praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na 

ocenianym kierunku (w formie elektronicznej). 

6. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych (publikacji, patentów, praw 

ochronnych, realizowanych projektów badawczych), których 

autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/współtwórcami/współrealizatorami 

są studenci ocenianego kierunku, a także zestawienie ich osiągnięć w krajowych 

i międzynarodowych programach stypendialnych, krajowych i międzynarodowych 

i konkursach/wystawach/festiwalach/zawodach sportowych  z ostatnich 5 lat 

poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki 

zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji       

i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach 

pomocy jej ofiarom. 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub 

inne instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych            

w odpowiedzi na zalecenia tych instytucji (w formie elektronicznej). 
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