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Przed Wami jedna z najważniejszych decyzji: wybór kierun-

ku studiów.  Dlatego obierając dalszą drogę kształcenia 

należy kierować się wyborem uczelni, która w swojej ofer-

cie dydaktycznej proponuje możliwość zdobycia pełnego,  

a zarazem praktycznego wykształcenia. Taką uczelnią jest 

właśnie Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach .

SWSM jest jedną z pierwszych niepublicznych, specjalistycz-

nych szkół medycznych w Polsce. Naszym głównym celem 

jest  wszechstronne przygotowanie  studentów do pracy  

w konkretnych zawodach i na konkretnych stanowiskach.  

Aby to osiągnąć tworzymy autorskie programy nauczania, 

posiadamy profesjonalnie wyposażone pracownie,  nasza 

kadra to obok wysoko cenionych pracowników naukowych, 

specjaliści praktycy z dużym doświadczeniem branżowym.

Studiowanie to również czas rozwijania zainteresowań, zdoby-

wania nowych doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które 

zaprocentują w Waszym późniejszym życiu. Studia to nie 

tylko nauka, to także szereg działań i  inicjatyw podejmowa-

nych przez studentów tworzących społeczność akademicką. 

Trudno oddać w Informatorze atmosferę Uczelni, zapraszam 

zatem na strony internetowe oraz, przede wszystkim, do odwie-

dzenia  siedziby Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach,  

by porozmawiać z osobami, które tu pracują, z wykładowcami  

i studentami. Możecie z ich strony oczekiwać pomocy i rady.

Życzę trafnego wyboru, satysfakcji ze zdobywanego wykształ- 

cenia oraz sukcesów w życiu zawodowym.

prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski 

Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej  

w Katowicach
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POZYTYWNA	OPINIA	PKA

Nasze	 autorskie	 programy	nauczania	 

uzyskały	pozytywną	opinię	Polskiej	Ko-

misji	Akredytacyjnej,	a	Uczelnia	posiada	 

pozwolenie	Ministerstwa	Edukacji	i	Nauki	

na	kształcenie	na		kierunkach:		

KOSMETOLOGIA   •    DIETETYKA 

PROFESJONALNY	SPRZĘT

Wszystkie	urządzenia	Śląskiej	Wyższej	

Szkoły	Medycznej	w	Katowicach	pocho-

dzą	z	renomowanych	firm,	jak	Sorisa	i	Cla-

rena.	W	trakcie	nauki	zapewniamy	naszym	 

studentom	profesjonalne	kosmetyki	Bie-

lenda,	Clarena,	Natinuel,	Inglot,	Bandi,	

Norel	i	Kryolan.

DOBRZE	WYPOSAŻONA	UCZELNIA

SWSM	to	jedna	z	najlepiej	wyposażonych	w	najnowocześ-

niejszy	sprzęt	uczelni	medycznych.	

Dysponujemy	m.	in.	w	pełni	wyposażonymi	pracowniami	 

kosmetologii,	wizażu,	biologii,	chemii,	żywienia	i	diete- 

tyki	oraz	nowoczesnymi	laboratoriami	komputerowymi,	

multimedialnymi	salami	wyposażonymi	w	projektory	i	sieć	

bezprzewodowego	Internetu	Wi-Fi.

NOWOCZESNE	PRACOWNIE	 
KOSMETOLOGICZNE

Do	najnowocześniejszych	sprzętów	udostępnianych	

podczas	ćwiczeń	w	pracowniach	SWSM	należą,	m.	in.:

•	 laser	IPL	/	Nd	Yag

•	 aparat	RF

•	 HIFU,	kapsuła	SPA,	hydrabrazja

•	 laser	biostymulacyjny

•	 aparaty	do	liposukcji	ultradźwiękowej,	oxybrazji,	 

mikrodermabrazji	diamentowej,	presoterapii,	mezo- 

terapii	bezigłowej	i	mikroigłowej,	liftingu	twarzy	mi-

kroprądami,	elektrostymulacji	mięśni	ciała,	kriolipo-

lizy,	kapsuła	SPA

•	 profesjonalny	analizator	składu	ciała

•	 urządzenia	do	diagnostyki	skóry	

•	 ultrasonograf	wysokich	częstotliwości

•	 urządzenie	wykorzystujące	zimną	plazmę

•	 mikroigłowa	mezoterapia	frakcyjna

•	 platforma	podologiczna

•	 wiele	innych.

O	UCZELNI

SŁÓW	KILKA...

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach jest 
jedną z pierwszych niepublicznych uczelni medycz-
nych kształcącą specjalistów w dziedzinie nauk  
o zdrowiu i żywieniu.

AUTORSKI	PROGRAM	NAUCZANIA

Naszym	studentom	oferujemy	innowacyjny	i	dostoso-

wany	do	realiów	rynku	pracy	program	studiów,	oparty	 

o	Polskie	Ramy	Kwalifikacji,	wyznaczone	przez	Minister-

stwo	Edukacji	i	Nauki.

Poza	nauką	umiejętności,	prowadzimy	zajęcia	z	wykorzy-

staniem	najnowocześniejszego	sprzętu,	przygotowujące	

absolwentów	do	pracy	w	środowisku	nowoczesnych	usług	

z	zakresu	kosmetologii	i	dietetyki.	Ćwiczenia	praktyczne	 

i	seminaria	stanowią	ponad	60%	zajęć.

Ponieważ	stawiamy	na	praktyczne	umiejętności	program	

jest	w	pełni	dostosowany	do	realiów	europejskiego	rynku	

pracy.

DOGODNA		LOKALIZACJA

SWSM		znajduje	się	w	nowoczesnym	budynku	zlokalizo-

wanym	w	ścisłym	centrum	Katowic	przy	ulicy	Mickiewi-

cza	29.	Uczelnia	jest	położona	w	niewielkiej	odległości	od	

najważniejszych	punktów	komunikacyjnych	miasta.

Na	terenie	budynku	znajduje	się	stołówka,	powierzchnie	

wypoczynkowe	z	patio	oraz	poczta.
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DOSKONAŁE	WYPOSAŻENIE

Dobrze	wyposażone	pracownie,	w	których	 

w	ciekawy	i	nowoczesny	sposób	studenci	mogą	

zdobywać	wiedzę	i	praktyczne	umiejętności	 

to	podstawa	efektywnego	kształcenia.

Łączna	wartość	i	różnorodność	wszystkich	

urządzeń	kosmetologicznych	oddanych	do	

użytku	studentom	Śląskiej	Wyższej	Szkoły	

Medycznej	czyni	z	niej	jedną	z	najlepiej	wypo-

sażonych	szkół	wyższych	o	takiej	specjalizacji	

w	Polsce.

W	zawodzie	kosmetologa	bardzo	ważne	są	 

umiejętności	wykonywania	skomplikowa-

nych	zabiegów.		Nauczą	Cię	tego	wykła-

dowcy	Śląskiej	Wyższej	Szkoły	Medycznej.

Joanna Baran
Kosmetologia

PROFESJONALNA	KADRA

Kadra	uczelni	to	zespół	specjalistów	praktyków	znają-

cych	bieżące	uwarunkowania	oraz	potrzeby	rynku	usług	

kosmetologicznych	i	dietetycznych.	

Skład	naszej	wysoko	wykwalifikowanej	kadry	naukowo- 

dydaktycznej	stanowią,	obok	cenionych	pracowników	

naukowych,	eksperci	posiadający	duże	doświadczenie	 

branżowe	oraz	partnerskie	nastawienie	do	studenta.

Wielu	wykładowców	SWSM	to	pracownicy	przemysłu	

kosmetycznego	oraz	ochrony	zdrowia,	dlatego	studen-

ci	mają	możliwość	już	podczas	nauki	współpracować	ze	

swoimi	przyszłymi	pracodawcami.

SYSTEM		STYPENDIÓW

Uczelnia	wspiera	finansowo	swoich	studentów.	

W	trakcie	całej	nauki	można	otrzymywać	stypendium:

•	 rektora	dla	najlepszych	studentów

•	 ministra	za	wybitne	osiągnięcia

•	 socjalne	i	zwiększone	socjalne

•	 specjalne	dla	osób	niepełnosprawnych,	a	w	szczegól-

nych	sytuacjach	losowych	–	zapomogę

Naukowa kamera  
do diagnostyki skóry 
VisioFace RD
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PROFESJONALNE

WYPOSAŻENIE UCZELNI

HIFU

HIFU to technologia, która jest wykorzystywana w zabie-

gu bezinwazyjnego liftingu skóry twarzy i ciała. Urządze-

nie wykorzystuje skupiona wiązkę ultradźwięków, która 

w zależności od wybranej częstotliwości wnika na różną 

głębokość tkanki. Efektem jej działania jest intensywne  

podgrzanie punktowe, co doprowadza do intensywnego 

skracania włókien kolagenowych i pobudza regenerację 

skóry.

IPL – RF 

IPL to zaawansowane technologicznie urządzenie wykorzy-

stujące energię wiązki świetlnej. Dodatkowo urządzenie 

wyposażone jest w głowicę do fal radiowych o wysokich 

częstotliwościach. Możliwości zabiegowe są niezwykle 

szerokie, m. in. epilacja, usuwanie przebarwień, likwida-

cja zmian naczyniowych, foto–odmładzanie, lifting skóry  

oraz wspomaganie leczenia trądziku pospolitego.

KAPSUŁA SPA DE LUX

Kapsuła SPA jest nowoczesnym urządzaniem wykorzy-

stywanym w odnowie biologicznej. Urządzenie łączy kilka 

funkcji, m. im.: sauny parowej, aromaterapii, hydroterapii 

i koloroterapii, co umożliwia osiągnięcie zaskakujących 

rezultatów. Dzięki szerokiemu wachlarzowi swoich funkcji 

jest polecana w celu redukcji zmęczenia, pobudzenia 

krążenia, modelowania sylwetki, ujędrnienia, wygładzenia 

powierzchni skóry oraz pozbycia się cellulitu.

KRIOLIPOLIZA M-6 

W skład urządzenia wchodzą: kriolipoliza składająca się 

z dwóch głowic, fale radiowe multipolarne, liposukcja 

kawitacyjna oraz lipolaser. Kriolipoliza posiada specjalnie 

zaprojektowaną głowicę, która zasysa skórę w obszarze 

zabiegowym i w wyniku obniżenia temperatury tkanki 

tłuszczowej, doprowadza do jej redukcji.  Lipolaser emituje 

światło o długości 650 nm. Światło to przenika w warstwy 

skóry i oddziaływuje na komórki tłuszczowe, doprowadza-

jąc do ich rozbicia.

OCZYSZCZANIE WODOROWE

Urządzenie wykorzystuje właściwości wodoru do oczyszcza-

nia, nawilżenia i odmłodzenia skóry. Cząsteczki aktywnego 

wodoru działają oczyszczająco i antyoksydacyjnie. Innowa-

cyjna głowica, umożliwia jednoczesne podawanie wody  

i odsysanie zanieczyszczeńz powierzchni skóry. Urządzenie 

posiada również głowice do zabiegów z wykorzystaniem:  

fal radiowych, ultradźwięków, infuzji tlenowej, peeling 

kawitacyjny czy głowicę cold.

NAUKOWY APARAT DO 
DIAGNOSTYKI SKÓRY Z SONDAMI 

Jest to naukowe urządzenie modułowe, które składa się 

z bazy oraz sond pomiarowych. Corneometer umożliwia 

pomiar uwodnienia powierzchni skóry, Mexameter ilości 

melaniny i intensywność rumienia, a Tewameter intensyw-

ność transepidermalnej utraty wody. Urządzenie wykorzy-

stywane jest w profesjonalnych badaniach naukowych  

o wysokiej dokładności.  
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ADIPOMETR BODY METRIX2000  

Urządzenie służy do pomiaru procentowej ilości tkanki 

tłuszczowej. Pozwala również na dokładne zmierzenie 

rzeczywistej grubości fałdu skórno–tłuszczowego oraz 

tkanki mięśniowej. Wyniki uzyskuje się w postaci graficz-

nego obrazu, uzyskanego metodą USG. Adipometr można 

wykorzystać w różnych obszarach ciała, takich jak: brzuch, 

uda, czy biodra. 

CZYTNIK ELISA

Czytnik LEDETECT 96 jest urządzeniem, które przeprowa-

dza analizę fotometryczną płytek metodą ELISA. Urządzenie 

pozwala na zaawansowaną analizę danych pomiarowych 

oraz zapewnia atrakcyjną, graficzną prezentację wyników. 

Testy ELISA są stosowane w wykrywaniu zakażeń bakteryj-

nych, wirusowych i pasożytniczych. 
Medyczny analizator składu ciała SECA jest urządzeniem 

innowacyjnym o wysokiej jakości.  Pomiar zajmuje mniej niż 

20 sekund, a przedstawione wyniki są niezwykle precyzyjne. 

Analizator oblicza wartości tłuszczu, masy beztłuszczowej, 

wody w całym ciele (wody pozakomórkowej i wewnątrzko-

mórkowej) i masy mięśni szkieletowych. 

SECA wykorzystuje prąd o 19 różnych częstotliwościach, 

dzięki czemu daje możliwość  bardzo szerokiej analizy składu 

ciała. Urządzenie szacuje również ryzyko wystąpienia zespo-

łu metabolicznego, w oparciu o wprowadzone wyniki badań 

laboratoryjnych. 

ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA SECA MBCA 515 

300 000 zł	–	to	wartość	profesjonalnych	urządzeń	uczelni,	tylko	tych	wymienionych	na	zdjęciach,			
przeznaczonych	do	ćwiczeń	praktycznych	dla	naszych	studentów.	

APARAT DO SPOCZYNKOWEGO  
I WYSIŁKOWEGO POMIARU ENERGII 
FITMATE PRO 

Urządzenie jest przeznaczone do precyzyjnego określania 

spoczynkowego oraz wysiłkowego wydatku energetyczne-

go, podczas kilkunastominutowej sesji. Fitmate Pro, mierzy 

relację pochłaniania tlenu oraz tętno, dzięki czemu mamy 

możliwość wyznaczenia maksymalnego VO2MAX. Pomiar 

odbywa się przy użyciu maski. Urządzenia pozwala oszaco-

wać dzienny bilans energetyczny, co jest istotne podczas 

planowania jadłospisów. 
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PRACOWNIA	KOSMETOLOGICZNA	PK1		

PRACOWNIA	KOSMETOLOGICZNA	PK2		
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PRACOWNIA	KOSMETOLOGICZNA	PK3		

PRACOWNIA	KOSMETOLOGICZNA	PK4



1716

PRACOWNIA	BIOLOGICZNA

PRACOWNIA	CHEMICZNA		
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PRACOWNIA	ŻYWIENIA

PRACOWNIA	CHEMICZNA	2	
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Warsztat	„Jak być fit i nie zwariować”	:)

WIDEOPORADNIK

Ponieważ	chcemy,	aby	nie	tylko	studenci	

SWSM	mieli	szansę	korzystać	z	wiedzy	

naszych	wykładowców,	stworzyliśmy	cykl	 

filmów	edukacyjnych	przybliżających	kos-

metologię	i	dietetykę.

                     SWSMwKatowicach

Z	ŻYCIA	UCZELNI

CENNE 
INICJATYWY

Akademia Medycyny i Piękna jest okazją do bliższego  

poznania świata kosmetologii i dietetyki. To pasjonujący 

cykl spotkań, warsztatów, pokazów o kilkuletniej trady-

cji, który odkrywa przed młodzieżą atrakcyjne i przy-

szłościowe kierunki rozwoju.

WARSZTATY	EDUKACYJNE

Wypełniając	 swoje	 zadania	 statutowe	w	obszarze	 

propagowania	wiedzy,	regularnie	zapraszamy	liceali- 

stów	na	bezpłatne warsztaty z	obszaru	dietetyki	i	wiza-

żu,	w	ramach	cyklu	edukacyjnego	Akademia Medycyny  

i Piękna.

Nasze	warsztaty	skierowane	są	do	uczniów	i	nauczycie-

li	szkół	średnich,	szkół	zawodowych	oraz	technicznych	

jako	dawka	praktycznej	wiedzy,	możliwość	podniesienia	

kompetencji	zawodowych	oraz	inspirujące	spotkania	 

z	ekspertami.	

W	ciągu	ostatnich	trzech	lat	zrealizowaliśmy	prawie	400	

warsztatów	dla	3400	osób.

Wszystkie	chętne	do	uczestnictwa	grupy	zachęcamy	do	

wysyłania	zgłoszeń	na	adres:	marketing@swsm.pl. 

XI	OGÓLNOPOLSKA	KONFERENCJA 
STUDENTÓW	SWSM	W	KATOWICACH

Celem	konferencji	naukowych	jest	upowszechnienie	

wiedzy	z	zakresu	kosmetologii	i	diete	tyki,	wymiana	doś- 

wiadczeń	pomiędzy	studentami	uczel	ni		z	całej	Polski,	

integracja	środowiska	akademickiego	oraz	rozwijanie	

umiejętności	prezentacji	poglądów	i	prowadzenia	dyskusji.

PROGRAM	ERASMUS	+	

Nasza	Uczelnia	stara	się,	aby	studenci	szybko	znajdo-

wali	swoje	miejsce	na	rynku	pracy.	Przygotowujemy	ich	

do	tego	dając	możliwość	sprawdzenia	i	rozwoju	swoich	

kwalifikacji	zawodowych,	konfrontując	ich	z	realnymi	

warunkami	gospodarczymi	oraz	umożliwiając	kontakt	 

z	potencjalnymi	pracodawcami.	

Nasz	program	studiów	uwzględnia	Europejski System 

Punktów Kredytowych (ECTS),	umożliwiający	mobilność	

studentów	w	Europie	i	przenoszenie	ich	osiągnięć	pomię-

dzy	uczelniami.

BIBLIOTEKA	UCZELNI

Jednym	z	atutów	szkoły	jest	też	dobrze	wyposażona	 

w	specjalistyczną	literaturę		biblioteka.	System	bibliotecz-

ny	umożliwia	zamawianie	książek	oraz	sprawdzanie	stanu	

swojego	konta	poprzez	Internet.

BIURO	KARIER

Biuro	Karier	służy	studentom	i	absolwentom	SWSM	

pomocą	w	wyborze	drogi	rozwoju	zawodowego		i	znale-

zieniu	zatrudnienia	odpowiadającego	ich	kwalifikacjom	 

i	aspiracjom.
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„

W	zawodzie	kosmetologa	teoria	jest	tak	 

samo	ważna	jak	praktyka.	Dzięki	profe-

sjonalnej	kadrze	wykładowców	SWSM	 

i	nowocześnie	wyposażonym	pracowniom	

nasi	studenci	mają	możliwość		praktycznie	

wykorzystywać	zdobywaną	wiedzę	i	stają	

się	wartościowymi	pracownikami.

Beata Kawka-Anczyk 
wykładowca SWSM

ECTS

Uczelnia	wdrożyła	system	punktów	ECTS	 

(European Credit Transfer System)  

umożliwiający	mobilność	 studentów	 

w	Europie	i	przenoszenie	ich	osiągnięć 

	pomiędzy	uczelniami.

Kosmetologia to dzisiaj dynamicznie rozwijający się 
sektor usług (ok. 5% rocznie).  Polska jest szóstym 
rynkiem kosmetyków w Europie i rośnie najszybciej. 
Naszym celem jest kształcenie wysoko wykwalifiko-
wanych kosmetologów, dobrze radzących sobie na 
współczesnym rynku pracy. Dlatego studia na kierunku 
Kosmetologia mają w przedmiotach nauczania także 
dyscypliny ściśle medyczne. Dzięki temu absolwent, 
poza standardowymi kompetencjami, nabywa umie-
jętności umożliwiające mu współpracę z lekarzami 
dermatologami  i chirurgami plastycznymi w zakresie 
pielęgnacji ciała i urody oraz w zakresie opóźnienia 
procesów starzenia się skóry.

SYLWETKA	ABSOLWENTA

Kosmetolog	to	specjalista	zajmujący	się	poprawianiem	 

i	przywracaniem	urody	oraz	zdrowia.	Zajmuje	się	profilak-

tyką,	która	ma	na	celu	opóźnienie	oznak	starzenia,	a	także	

problemami	dotyczącymi	zmian	skórnych,	szczególnie	

niekorzystnie	wpływających	na	wygląd	zewnętrzny.

Autorski	program	nauczania	w	SWSM	oparty	o	Krajowe	

Ramy		Kwalifikacji	pozwala	na	wykształcenie	kosmetologa	

posiadającego	wiedzę	teoretyczną	i	praktyczną,	wyspecja-

lizowanego	i	dobrze	przygotowanego	do	pracy	w	środowi-

sku	nowoczesnych	usług	kosmetycznych.

Taka	koncepcja	kształcenia,	o	silnym	interdyscyplinar-

nym	charakterze	(łącząca	wiedzę	z	zakresu	nauk	medy- 

cznych	i	chemicznych	z	praktyczną	umiejętnością	wyko-

nywania	szerokiego	wachlarza	tradycyjnych	i		nowoczes-

nych	zabiegów	kosmetycznych)	umożliwi	absolwentom	

skuteczne	wykonywanie	zadań	zawodowych	w	warunkach	

gospodarki	rynkowej.

KOSMETOLOGIA

STUDIA	I	STOPNIA

PRZYKŁADOWE	PRZEDMIOTY	 
KIERUNKOWE

•	 Kosmetologia	pielęgnacyjna

•	 Kosmetologia	lecznicza	

•	 Kosmetologia	upiększająca

•	 Receptura	kosmetyczna

•	 Dermatologia

•	 Fizjoterapia	i	masaż	

•	 Technologia	postaci	kosmetyku		

•	 Chemia	kosmetyczna		

•	 Charakteryzacja	i	wizaż

•	 Trychologia		

•	 Podologia

TWÓJ	ZAWÓD

Absolwenci	będą	bardzo	dobrze	przygotowani	do	pracy	 

w	takich	miejscach,	jak:

•	 gabinety	kosmetyczne	o	pełnym	zakresie	usług

•	 salony	odnowy	biologicznej

•	 centra	SPA

•	 firmy	zajmujące	się	produkcją	oraz	dystrybucją	 

kosmetyków	pielęgnacyjnych	i	kolorowych

•	 organizacje	zajmujące	się	promocją	zdrowia

•	 laboratoria,	w	których	przeprowadza	się	badania	

skuteczności	działania	produktów	kosmetycznych

•	 redakcje	profesjonalnych	pism,	podejmujących	pro- 

blematykę	kosmetologii	i	kosmetyków

•	 własna	działalność
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Podczas	zajęć	nasi	studenci	 	zgłębiają	 

tajniki	wizażu	od	samych	podstaw,	aby	 

w	oparciu	o	mocne	fundamenty	ćwiczyć	

i	dopracowywać	najbardziej	wyszukane	

makijaże	i	stylizacje.

Agnieszka Badura
wizażystka

PRAKTYKA	CZYNI	MISTRZA

Nacisk	na	kształcenie	umiejętności	prak-

tycznych	w	SWSM	sprawia,	że	jej	absol-

wenci	wchodzą	na	rynek	pracy	dobrze	

przygotowani	do	wykonywania	zawodu.

TWOJE	KOMPETENCJE

Podczas	studiów	zdobędziesz	wiedzę	 i	umiejętności	

między	innymi	z	zakresu:

•	 kosmetologii	pielęgnacyjnej,	upiększającej	oraz	 

leczniczej

•	 sporządzania	receptur	kosmetycznych	i	środków	 

zapachowych

•	 planowania	i	profesjonalnego	wykonywania	zabie-

gów	kosmetycznych	z	uwzględnieniem	wskazań	 

i	przeciwwskazań

•	 usług	świadczonych	w	gabinetach	kosmetycznych

•	 prawidłowego	odczytywania	składu	kosmetyku	 

i	ustalania	jego	zastosowania

•	 udzielania	fachowej	pomocy	osobom	ze	skórą	zdro-

wą,	jak	i	również	z	jej	defektami	i	chorobami

•	 edukacji	pacjenta	w	zakresie	doboru	odpowiedniej	 

aktywności	ruchowej	i	ćwiczeń	fizycznych

•	 nawiązywania	właściwego	kontaktu	z	potencjalnymi	

klientami/pacjentami

•	 produkcji	kosmetyków

•	 działania	w	zakresie	poprawy	estetyki	i	piękna	ludz-

kiego	ciała,	promowania	zdrowego	stylu	życia	i	dba-

łości	o	pielęgnację	ciała	i	urody
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ZBYT	DUŻE	NARFBIE Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicz-
nych, chemicznych i medycznych, mających na celu 
utrzymanie zdrowego wyglądu. Jednocześnie zmie-
nia się świadomość społeczeństwa dotycząca wpły-
wu prawidłowego odżywiania na życie człowieka. 
Konsultacje u dietetyka, nie tylko w profilaktyce 
chorób dietozależnych, lecz także dla zachowania 
zdrowia, urody, dobrej kondycji fizycznej i psychicz-
nej, to już dziś codzienność. Razem z tymi zmianami 
pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie 
studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów 
dietetyków.

SYLWETKA	ABSOLWENTA

Absolwent	kierunku	Dietetyka	uzyskuje	zaawansowa-

ną	wiedzę	i	umiejętności	w	zakresie	żywienia	człowieka	 

zdrowego	i	chorego	oraz	profilaktyki	chorób	żywieniowo- 

zależnych.		

Absolwent	będzie		przygotowany	do	pracy	w	firmach	

zajmujących	się	żywieniem	i	produkcją		żywności.	Jedno-

cześnie	ze	względu	na	interdyscyplinarny	charakter	

nauczania,	będzie	miał	możliwość	współpracy	z	leka-

rzami	chorób	wewnętrznych:	gastrologami,	pediatrami,	 

	w	zakresie	oceny	stanu	odżywienia,	sposobu	żywienia	i	

rozpoznania	niedożywienia	oraz	zapobiegania	chorobom	

żywieniowozależnym.	

Osoba	kończąca	studia	z	zakresu	Dietetyki	znajdzie	

zatrudnienie	w	publicznych	i	niepublicznych	zakładach	

opieki	zdrowotnej,	zakładach	żywienia	zbiorowego,	

placówkach	sportowych	i	odnowy	biologicznej,	gabine-

tach	poradnictwa	żywieniowego.	Może	także	prowadzić	

działalność	usługową	w	zakresie	poradnictwa	lub	przygo-

towywania	diet.

DIETETYKA

Studiując	dietetykę	inwestujesz	w	zdrową	 

przyszłość.	Zdobędziesz	wiedzę	z	zakre-

su	żywienia	człowieka,	doświadczenie	 

w	planowaniu	 i	przygotowaniu	potraw	

wchodzących	w	skład	poszczególnych	diet,	

umiejętność	analizy	jakości	produktów	

żywnościowych,	warunków	przechowy-

wania	oraz	produkcji.

dr Aneta Kościołek 
wykładowca SWSM

STUDIA	I	STOPNIA

PRZYKŁADOWE	PRZEDMIOTY	 
KIERUNKOWE

•	 Żywienie	człowieka

•	 Choroby	dietozależne	i	dietoprofilaktyka

•	 Organizacja	żywienia	zbiorowego

•	 Higiena,	toksykologia	i	bezpieczeństwo	żywności

•	 Farmakologia	i	farmakoterapia	żywieniowa	

•	 Organizacja	żywienia	w	uzdrowiskach	i	SPA

•	 Analiza	i	ocena	jakości	żywności

•	 Edukacja	żywieniowa	

•	 Chemia	żywności

TWÓJ	ZAWÓD

Absolwenci	będą	bardzo	dobrze	przygotowani	do	pracy	 

w	takich	miejscach,	jak:

•	 szpitale,	przychodnie,	sanatoria

•	 poradnie	chorób	metabolicznych

•	 restauracje

•	 kluby	fitness

•	 szpitale	uzdrowiskowe

•	 fabryki	i	firmy	zajmujące	się	produkcją	oraz	dystry-

bucją	zdrowej	żywności

•	 organizacje	zajmujące	się	promocją	zdrowia

•	 własna	działalność	–	prowadzenie	usług	doradczych	

w	zakresie	dietetyki

•	 organizacja	i	produkcja	zdrowej	żywności

•	 usługi	cateringowe	dla	sprofilowanego	konsumenta
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Prowadzę	aktywny	i	zdrowy	tryb	życia,	 

a	dietetyką	interesowałam	się	od	zawsze,	 

dlatego	wybrałam	uczelnię,	na	której	poza		

nauką,	mogę	rozwijać	swoje	pasje.

Adrianna Czajka 
Dietetyka

DIETETYKA	W	SPORCIE	 
I	ODNOWIE	BIOLOGICZNEJ

TWOJE	KOMPETENCJE

Studenci	zdobędą	wiedzę	i	umiejętności	z	zakresu:

•	 żywienia	w	profilaktyce	zdrowotnej

•	 przygotowania	organizmu	do	zwiększonego	wysiłku	

fizycznego

•	 regeneracji	organizmu	po	wysiłku

•	 odżywiania	w	celu	utrzymaniu	właściwego	stanu	

zdrowia	i	właściwej	kondycji	fizycznej

•	 utrzymania	korzystnego	wyglądu	u	osób	zdrowych	

oraz	uprawiających	sport	wyczynowy

•	 konstruowania	właściwych	programów	dietetycz-

nych	w	odnowie	biologicznej

•	 oceny	wzajemnego	wpływu	farmakoterapii	 

i	żywienia

•	 nawiązywania	właściwego	kontaktu	z	potencjalnymi	

klientami/pacjentami

TWÓJ	ZAWÓD

Absolwenci	będą	bardzo	dobrze	przygotowani	do	pracy	 

w	takich	miejscach,	jak:

•	 kluby	sportowe	i	fitness

•	 ośrodki	odnowy	biologicznej	i	SPA

•	 firmy	konsultacyjne	związane	z	prozdrowotnym	 

odżywianiem

SPECJALNOŚĆ

PORADNICTWO	
ŻYWIENIOWE

TWOJE	KOMPETENCJE

Studenci	zdobędą	wiedzę	i	umiejętności	z	zakresu:

•	 planowania	i	opracowywania	jadłospisów	zgodnie	 

z	zasadami	zdrowego	odżywiania

•		 przygotowywania	potraw	wchodzących	w	skład	 

poszczególnych	diet

•	 organizowania	żywienia	indywidualnego,	zbiorowego	

i	leczniczego	dostosowanego	do	wieku	i	stanu	zdro-

wia	pacjentów

•	 rozpoznawania	potrzeb	i	preferencji	żywieniowych 

poszczególnych	grup	konsumentów

•	 sporządzania	specjalnych	zestawów	potraw	dla	grup	

klientów	o	szczególnych	wymaganiach	żywieniowych

•	 żywienia	w	leczeniu	różnorodnych	schorzeń

•	 kontrolowania	jakości	produktów	żywnościowych	 

i	warunków	ich	przechowywania	zgodnie	z	zasadami	

systemu	HACCP

•	 udzielania	porad	z	zakresu	dietoterapii

•	 produkcji	żywności

•		 nawiązywania	właściwego	kontaktu	z	potencjalnymi	

klientami/pacjentami

TWÓJ	ZAWÓD

Absolwenci	będą	bardzo	dobrze	przygotowani	do	pracy	 

w	takich	miejscach,	jak:

•	 hotele		i	pensjonaty

•	 firmy	świadczące	usługi	cateringowe

•	 firmy	świadczące	usługi	konsultacyjne	związane	 

z	odżywianiem	prozdrowotnym,

•	 zakłady	żywienia	zbiorowego

SPECJALNOŚĆ
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Dietetyk	to	zawód	cieszący	się	coraz	wie-

kszym	zaintersowaniem	na	rynku	pracy,	

dlatego	wybrałam	uczelnię,	która	posiada	

doświadczenie	w	kształceniu	specjalistów.

Daria Wycisk 
Dietetyka 

DIETETYKA	
KLINICZNA

TWOJE	KOMPETENCJE

Studenci	tej	specjalności	zdobędą	wiedzę	i	umiejętności	

z	zakresu:

•	 zastosowania	diet	leczniczych	w	poszczególnych	jed-

nostkach	chorobowych

•		 oceny	wpływu	choroby	na	stan	odżywienia	i	wpływu	

żywienia	na	wyniki	leczenia	chorób

•	 leczenia	dietą	jako	wspomagania	terapii	w	większości	

schorzeń

•	 zapobiegania	chorobom	żywieniowo-zależnym

•		 opracowywania	właściwych	zestawów	diet	leczni-

czych	dla	poszczególnych	pacjentów

•		 oceny	stanu	odżywienia,	sposobu	żywienia	i	rozpo-

znania	niedożywienia

•		 prowadzenia	edukacji	żywieniowej

•		 nawiązywania	właściwego	kontaktu	z	potencjalnymi	

klientami/pacjentami

TWÓJ	ZAWÓD

Absolwenci	będą	bardzo	dobrze	przygotowani	do	pracy	 

w	takich	miejscach,	jak:

•	 sanatoria,	szpitale,	poradnie

•		 zakłady	leczniczo-opiekuńcze

•	 organizacje	żywienia	zbiorowego

SPECJALNOŚĆ

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 

rozpoczęła w 2018 r. realizację projektu 

kompleksowego wsparcia Uczelni i studentów, 

współfinansowanego ze środków UE w ramach 

programu POWER. Projekt ten opiewa na kwotę 

blisko 2 500 000 zł.

Do tej pory (2021 r.) w projekcie wzięło udział 

prawie 223 studentów studiujących kierunki  

I i II stopnia:

Studenci biorą udział w szeregu bezpłatnych 

szkoleń i warsztatów oraz wyjazdów studyjnych 

podnoszących kwalifikacje.

Uczelnia otrzymała również wsparcie bazy 

dydaktycznej w postaci nowoczesnego sprzętu 

kosmetologicznego i dietetycznego,  a studenci 

materiałów do nauki w wersji elektronicznej  

na platformie Google Work Space.

Dodatkowe środki zostały przeznaczone  

na działanie Biura Karier. 

Do tej pory udało się zrealizować zajęcia  

dla prawie 3400 uczestników.

 KOSMETOLOGIA  DIETETYKA

UNIJNE	DOTACJE

DLA	UCZELNI
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Kosmetologia	to	stale	rozwijająca	się	dzie-

dzina	wiedzy	z	ogromnym	potencjałem.	

Dobry	kosmetolog	powinien	dbać	o	konse-

kwentne	podnoszenie	swoich	kwalifikacji,	

aby	w	swojej	pracy	świadczyć	usługi	na	

najwyższym	poziomie	oraz	stale	rozwijać	

się	zawodowo.	Pamiętajmy,	że	to	kierunek	

medyczny,	wymagający	odpowiedzialności	

za	drugiego	człowieka.

dr Łukasz Chajec 
wykładowca SWSM

Studiując	Dietetykę	II	stopnia	zostajesz	

wykwalifikowanym	specjalistą	w	zakresie	

opieki	nad	jednostką	w	obliczu	zagrożeń		

dla	zdrowia	spowodowanych	nieprawi- 

dłowym	odżywianiem	oraz	chorobami	me-

tabolicznymi.

Marcin Osowski 
wykładowca SWSM

KOSMETOLOGIA

STUDIA	II	STOPNIA

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia zapew-
niają studentom możliwość interdyscyplinarnego 
wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

SPECJALNOŚCI:

• Kosmetologia w medycynie estetycznej

• Podologia

• Techniki i zabiegi SPA

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	II	stop-

nia	zawarto	efekty	kształcenia,	których	uzyskanie	pozwoli	

na	wykształcenie	absolwenta	o	wysokich	kwalifikacjach	

w	zakresie:

•	 powstrzymywania	procesów	starzenia	skóry

•	 bezpiecznego	stosowania	preparatów	kosmetycz-

nych

•	 profesjonalnej	diagnostyki	skóry,	pielęgnacji	skóry	 

i	jej	wytworów	oraz	poprawy	estetyki	i	piękna	ludz-

kiego	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

STUDIA	II	STOPNIA

DIETETYKA

Koncepcja kształcenia na kierunku Dietetyka  zakła-
da pogłębienie wiedzy w zakresie opieki nad czło-
wiekiem w obliczu zagrożeń dla zdrowia, spowo-
dowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem 
aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia. 

SPECJALNOŚCI:

• Żywienie kliniczne

• Psychodietetyka

• Ziołolecznictwo i suplementacja

Absolwent	będzie	przygotowany	do	tworzenia	zespołu	

terapeutycznego	uwzględniającego	aspekty	profilaktyki	

i	leczenia	chorób,	w	których	dostosowanie	żywienia	jest	

ważnym	elementem	terapii.

W	programie	studiów	zawarto	efekty	kształcenia,	których	

uzyskanie	pozwoli	na	wykształcenie	absolwenta	o	wyso-

kich	kwalifikacjach	w	zakresie:

•	 rozpoznania	chorób	żywieniowozależnych,

•	 planowania	i	wdrażania	odpowiedniego	sposobu	 

żywienia	indywidualnego,	zbiorowego,	szpitalnego	

dla	różnych	grup	ludności

•	 planowania	i	wdrażania	leczenia	dietetycznego

•	 analizy	procesów	metabolicznych	i	mechanizmów	

ich	regulacji	oraz	adaptacji	do	zróżnicowanej	ilości	 

i	składu	pożywienia

•	 kontroli	jakości	produktów	żywnościowych	i	warun-

ków	ich	przechowywania

•	 oceny	stanu	odżywienia	i	sposobu	żywienia

•	 zapobiegania	niedożywieniu

•	 prowadzenia	edukacji	żywieniowej	indywidualnej	 

i	grupowej



3534

Studia	podyplomowe	niezwiązane	z	do-

tychczasowym	wykształceniem	pozwa-

lają	na	zdobycie	nowego,	interesującego	 

zawodu,	na	który	jest	zapotrzebowanie	 

na	rynku	pracy.	

WIĘCEJ	INFORMACJI:	 
SWSM.PL 

WYSTARCZY 5 KROKÓW:

Zdaj	dobrze	swoje	ulubione	przedmioty	 

na	maturze	;)	

Wybierz	interesujący	Cię	kierunek	studiów.	

Zarejestruj	się	na	stronie	Uczelni	i	wypełnij	

formularz	elektronicznej	rekrutacji.

Dostarcz	dokumenty	do	Biura	Rekrutacji.

Jesteś	studentem!

REKRUTACJA:
tel. 32/ 207-27-10  •   rekrutacja@swsm.pl  •   SWSM.PL

JAK	ZOSTAĆ	 
STUDENTEM	SWSM	?

STUDIA
PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Medy- 
cznej w Katowicach w zakresie przekazywanej wiedzy 
odpowiadają na potrzeby pracodawców. 

Jest to połączenie bardzo praktycznych programów 
nauczania tworzonych we współpracy z uznanymi  
firmami w swoich branżach, kadry dydaktycznej 
wywodzącej się ze środowiska praktyków oraz świet-
nej organizacji studiów i indywidualnego podejścia do 
każdego słuchacza.

Studia podyplomowe, które związane są z obecnie 
wykonywaną pracą, to cenne źródło wiedzy prak-
tycznej, idealna okazja do zdobycia nowych i aktu-
alizowania posiadanych już wiadomości, doskonałe 
forum do wymiany doświadczeń zawodowych z inny-
mi osobami z branży. 

 
KIERUNKI	STUDIÓW

•	 Medycyna	estetyczna	–	specjalistyczne	studia	 

podyplomowe	dla	lekarzy	i	lekarzy	dentystów

•	 Kosmetologia	w	medycynie	estetycznej

•	 Trychologia

•	 Enologia

•	 Podologia

•	 Dietetyka	i	praktyka	planowania	żywienia

•	 Dietetyka	w	sporcie

•	 Kosmetologia	pielęgnacyjna

•	 Innowacyjne	techniki	SPA

•	 Kosmetologia	i	bodyfitness

•	 Stylizacja	i	wizaż
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STUDIUJ W CENTRUM  
KATOWIC :)

/swsmkatowice
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