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KOSMETOLOGIA  
W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ

TWOJE KOMPETENCJE

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m. in. 
z zakresu: 

• pogłębionej diagnostyki skóry

• poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała, pielęgnacji  

skóry z widocznymi objawami starzenia z wykorzysta-

niem nowoczesnych zabiegów kosmetycznych, fizyko-

terapeutycznych, fototerapii i światłolecznictwa

• oceny objawów klinicznych wybranych schorzeń cha-

rakterystycznych dla osób starszych, niezbędnych dla 

zaplanowania zabiegów kosmetycznych

• maskowania  defektów skóry oraz wykonywania kamu-

flażu w chorobach skóry

• powstrzymywania procesów starzenia skóry

• efektywnej współpracy z lekarzami dermatologii  

i chirurgii estetycznej

TWÓJ ZAWÓD

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej świad-

czące usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów  

kosmetycznych i porad

• kliniki urody

• gabinety medycyny estetycznej świadczące usługi  

w zakresie nieinwazyjnych metod poprawy urody

• centra estetyki ciała

• fabryki i firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją  

kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych

• czasopisma kosmetyczne

Specjalność

KOSMETOLOGIA

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia zapewniają 
studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształ-
cenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

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

W programie kształcenia kierunku Kosmetologia zawarto 
efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształ-
cenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie:

• powstrzymywania procesów starzenia skóry

• bezpiecznego stosowania preparatów kosmetycznych

• profesjonalnej diagnostyki skóry, pielęgnacji skóry i jej 

wytworów oraz poprawy estetyki i piękna ludzkiego 

ciała

• udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie skóry 

zmienionej chorobowo

• postępowania interdyscyplinarnego oraz konsultacji  

z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobo-

wych skóry klienta

Kosmetologia  to atrakcyjny i nowoczesny 
kierunek kształcenia, który przygotowuje 
absolwentów posiadających wysokie 
kwalifikacje zawodowe. Studia II stopnia 
umożliwiają pogłębienie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej tak, aby być jeszcze bardziej 
konkurencyjnym na rynku pracy.

dr Anna Stolecka-Warzecha
wykładowca SWSM

Studia II stopnia
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TECHNIKI 
I ZABIEGI SPA

TWOJE KOMPETENCJE

Podczas studiów zdobędziesz  wiedzę i umiejętności m. in. 
z zakresu: 

• wykonywania zabiegów (ćwiczenia, masaże) uwzględ-

niających techniki stosowane w terapii modelującej syl-

wetkę ciała

• postępowania interdyscyplinarnego oraz konsultacji  

z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobo-

wych skóry

• różnych technik masażu oraz stosowania wybranych 

metod, wykorzystujących bezpośredni wpływ na cia-

ło i pośredni na stan emocjonalny w celu rozluźnienia 

zbytnio napiętych mięśni, uspokojenia, odprężenia oraz 

rewitalizacji

• planowania zabiegów i programów SPA w oparciu  

o wyspecjalizowaną aparaturę, techniki manualne  

i kosmetyczne, zgodnie z rozpoznaniem

• wybranych technik w  postępowaniu leczniczo-rehabili-

tacyjno-kosmetycznym w sanatoriach i uzdrowiskach

TWÓJ ZAWÓD

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej świadczą-

ce usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów kos-

metycznych i porad

• gabinety medycyny estetycznej świadczące usługi  

w zakresie nieinwazyjnych metod poprawy urody

• ośrodki WELLNESS & SPA

• fabryki i firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją  

kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych

• czasopisma kosmetyczne

Specjalność

PODOLOGIA

TWOJE KOMPETENCJE

Podczas studiów zdobędziesz  wiedzę i umiejętności m. in. 
z zakresu: 

• diagnozowania zmian chorobowych i defektów w obrę-

bie stóp

• wykonywania zabiegów korekcyjnych i pielęgnacyjnych 

odciążających szczególnie zagrożone miejsca

• stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycz-

nych i wybranych środków farmakologicznych oraz 

opatrunkowych w terapii schorzeń stóp

• współpracy z lekarzami różnych specjalizacji w zakresie 

pielęgnacji  skóry zmienionej chorobowo

• udzielania wskazówek w zakresie prawidłowych zasad  

pielęgnacji i kontroli stóp,  oraz wykonywania ćwiczeń  

gimnastycznych, a także doboru odpowiedniego obuwia

TWÓJ ZAWÓD

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, świad-

czące usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów  

kosmetycznych i porad

• gabinety medycyny estetycznej świadczące usługi  

w zakresie nieinwazyjnych metod poprawy urody

• fabryki i firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją  

kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych

• gabinety podologiczne

• sanatoria, domy opieki społecznej i hospicja

Studia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej  
spełniają wszystkie oczekiwania studenta  
i pozwalają na zdobycie rzetelnej wiedzy 
oraz konkretnego zawodu. W moim 
przypadku wybór studiów magisterskich 
nie był przypadkiem, ponieważ wiąże swoją 
przyszłość z Kosmetologią.

Kasia Szymańska 
studentka SWSM

Specjalność


