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„
DRODZY
KANDYDACI

„

Przed Wami jedna z najważniejszych decyzji: wybór kierunku studiów. 

Dlatego obierając dalszą drogę kształcenia należy kierować się wyborem 

uczelni, która w swojej ofercie 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, specjalistycznych 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, zdobywania nowych 

doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które zaprocentują 

w Waszym późniejszym życiu. Studia to nie tylko nauka, to także szereg 

działań i  inicjatyw podejmowanych przez studentów tworzących 

społeczność akademicką. 

Trudno oddać w Informatorze atmosferę Uczelni, zapraszam zatem  

na strony internetowe oraz, przede wszystkim, do 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 wykształcenia,  

oraz sukcesów w życiu zawodowym.

Rektor

Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski



SWSM  znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym 
w ścisłym centrum Katowic – przy ulicy Mickiewicza 29. 
Uczelnia jest położona w niewielkiej odległości od 
najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta na skraju 
płatnej strefy parkowania. 

Na terenie budynku znajdują się: stołówka oraz restauracja, 
powierzchnie wypoczynkowe wraz z patio, poczta, kiosk  
i przychodnia lekarska.

ŚWIETNA LOKALIZACJA

O UCZELNI

Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany 
do realiów rynku pracy program nauczania, którego treści 
przedmiotowe są aktualizowane zgodnie  z wymaganiami 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Poza nauką umiejętności wymaganych standardem 
kształcenia, prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem 
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.

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach 

jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni 

medycznych kształcącą specjalistów  

w dziedzinie nauk o zdrowiu.
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PKA
Nasze autorskie programy nauczania 
uzyskały pozytywną opinię Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej, a Uczelnia posiada 
pozwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na kształcenie na  kierunkach 
kosmetologia i dietetyka. 
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DOBRZE WYPOSAŻONA UCZELNIA
SWSM to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy 
sprzęt uczelni medycznych. Dysponujemy m. in. w pełni 
wyposażonymi pracowniami anatomii i histologii, fizjologii, chemii, 
mikrobiologii oraz kosmetologii, nowoczesnymi laboratoriami 
komputerowymi, multimedialnym salami wyposażonymi w 
projektory i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

NOWOCZESNE 
PRACOWNIE KOSMETOLOGICZNE

Do najnowocześniejszych sprzętów udostępnianych podczas 
ćwiczeń w pracowniach Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej  
należą między innymi:
• laser IPL / Nd Yag,
• aparat RF,
• aparat do oxybrazji i mikrodermabrazji wodnej,
• aparat do mikrodermabrazji diamentowej,
• aparat do presoterapii,
• aparat do mezoterapii,
• aparaty wytwarzające ultradźwięki,
• laser biostymulacyjny,
• aparaty do endermologii,
• aparaty do liftingu twarzy mikroprądami,
• aparaty do elektrostymulacji mięśni ciała,
• aparat Hand SPA,
• profesjonalny analizator składu ciała,
• i wiele innych.

Wszystkie urządzenia pochodzą od renomowanych firm  
jak Sorisa i Clarena, w trakcie nauki zapewniamy profesjonalne 
kosmetyki Bielenda, Clarena, Natinuel oraz Depileve.
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Kadra uczelni to zespół specjalistów praktyków znających 
bieżące uwarunkowania i potrzeby rynku usług 
kosmetologicznych i dietetycznych. 

Skład 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 i ochrony zdrowia, dlatego studenci mają 
możliwość już podczas nauki współpracować ze swoimi 
przyszłymi pracodawcami.

PROFESJONALNA KADRA

Uczelnia wspiera finansowo swoich studentów - w trakcie  
całej nauki można otrzymywać stypendium:
• rektora dla najlepszych studentów,
• ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne 

osiągnięcia sportowe,
• socjalne i zwiększone socjalne,
• specjalne dla osób niepełnosprawnych,

a w szczególnych sytuacjach losowych - zapomogę.

SYSTEM  STYPENDIÓW

„W zawodzie kosmetologa ważne są umiejętności 

wykonywania skomplikowanych zabiegów. 

Nauczą Cię tego wykładowcy Śląskiej Wyższej Szkoły 

Medycznej.”

Ilona Szczypkowska, studentka SWSM

Dobrze wyposażone pracownie, w których 
w ciekawy i nowoczesny sposób słuchacze 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	wyposażonych	szkół	
wyższych	o takiej specjalizacji w Polsce.
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WARSZTATY AKADEMII

WIDEOPORADNIK

To cykl bezpłatnych warsztatów i wykładów organizowanych 
przez  Uczelnię i  skierowanych do kobiet dbających o zdrowie. 
Spotkania są przygotowywane w formule popularno-naukowej 
optymalnie łączącej szczyptę niezbędnej teorii z dużą dawką 
praktyki.  

Prelekcjom i praktycznym prezentacjom towarzyszą pokazy 
innowacyjnych urządzeń i warsztaty demonstrujące zabiegi 
kosmetyczne oraz porady dotyczące prawidłowej diety.

Ponieważ chcemy, aby nie tylko studenci SWSM mieli szansę 
korzystać z wiedzy naszych wykładowców, stworzyliśmy cykl 
filmów edukacyjnych, przybliżających kosmetologię i dietetykę.

Studia	to	nie	tylko	nauka	:)
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna motywuje swoich studentów 

wspierając ich aktywność na wielu polach. 

U	nas	nie	będziesz	się	nudzić!

www.youtube.com/user/SWSMwKatowicach

www.akademiamedycynyipiekna.pl
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  
STUDENTÓW KOSMETOLOGII
Konferencja zorganizowana przez studentów kosmetologii 
SWSM dla… studentów kosmetologii była dużym sukcesem.  
Studenci SWSM gościli koleżanki i  kolegów  „po fachu” z uczelni 
z całego kraju i mieli możliwość wymienić się wiedzą pod okiem 
wykładowców akademickich oraz specjalistów z branży.

Jednym z atutów szkoły jest też dobrze wyposażona  
w specjalistyczną literaturę  biblioteka. System biblioteczny 
umożliwia zamawianie książek oraz sprawdzanie stanu swojego 
konta poprzez Internet.

BIBLIOTEKA UCZELNI

„Udział w konferencji pozwolił mi skonfrontować moją 

wiedzę,  a jednocześnie nawiązać wiele interesujących 

kontaktów z moimi koleżankami i kolegami 

z całej Polski.”

Dorota Dudek – absolwentka SWSM, zdobywczyni 

nagrody głównej  za najlepszy referat podczas 

I Ogólnopolskiej  Konferencji Studentów Kosmetologii

BIURO KARIER
Biuro Karier służy studentom i absolwentom SWSM w wyborze 
drogi rozwoju zawodowego, oraz pomaga znaleźć zatrudnienie 
odpowiadające  kwalifikacjom i aspiracjom.

Wspieramy naszych studentów poprzez: pośrednictwo  
w znalezieniu pracy, stażu i praktyk, prowadzenie bazy danych 
ofert pracy. Zapewniamy poradnictwo zawodowe, organizację 
szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia 
sobie na rynku pracy oraz współpracę z pracodawcami.
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Naszym celem jest kształcenie wysoko 
wykwalifikowanych kosmetologów. Dlatego  studia 
na kierunku kosmetologia mają w przedmiotach 
nauczania także dyscypliny ściśle medyczne.

Dzięki temu absolwent poza standardowymi 
kompetencjami nabywa umiejętności umożliwiające 
mu współpracę z lekarzami dermatologami   
i chirurgami plastycznymi w zakresie pielęgnacji 
ciała i urody oraz w zakresie podejmowania działań 
na rzecz opóźnienia procesów starzenia się skóry.

STUDIA I STOPNIA

KOSMETOLOGIA

„

Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem  
i przywracaniem urody i zdrowia. 

Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie 
zewnętrznych oznak starzenia, a także problemami 
dotyczącymi zmian skórnych, szczególnie niekorzystnie 
wpływających na wygląd zewnętrzny.

Autorski program nauczania w SWSM pozwala  
na wykształcenie kosmetologa posiadającego wiedzę  
o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego 
i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku 
nowoczesnych usług kosmetycznych. 

Taka koncepcja kształcenia, o silnym interdyscyplinarnym 
charakterze (łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych 
i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania 
szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych 
zabiegów kosmetycznych) umożliwi absolwentom 
skuteczne wykonywanie zadań zawodowych  
w warunkach gospodarki rynkowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W zawodzie kosmetologa teoria jest tak samo ważna 
jak praktyka. Dzięki profesjonalnej kadrze wykładowców 

SWSM i nowocześnie wyposażonym pracowniom nasi 
studenci mają możliwość  praktycznie wykorzystywać 

zdobywaną wiedzę i stają się pełnowartościowymi 
pracownikami.

Arleta Macierzyńska

kosmetolog, wykładowca SWSM
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• Kosmetologia pielęgnacyjna
• Kosmetologia lecznicza 
• Kosmetologia upiększająca
• Receptura kosmetyczna
• Dermatologia
• Fizjoterapia i masaż 
• Technologia postaci kosmetyku  
• Medycyna estetyczna
• Chemia kosmetyczna  
• Charakteryzacja i wizaż
• Chirurgia plastyczna i estetyczna  
• Podologia 

PRZYKŁADOWE 
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

„Wybierając studia z zakresu kosmetologii dokonałam 

dobrego wyboru.  Ta branża potrzebuje fachowców  

z wiedzą i praktyką.”

Joanna Korus, studentka SWSM

ECTS
Uczelnia wdrożyła system punktów ECTS 

European Credit Transfer System 
umożliwiający mobilność studentów 

w Europie i przenoszenie ich osiągnięć 
pomiędzy uczelniami.
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KIERUNEK
KOSMETOLOGIA

TWOJE KOMPTETENCJE

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in.  
z zakresu:
• kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej,
• sporządzania receptur kosmetycznych i środków 

zapachowych,
• planowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów 

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 zdrową, 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 ludzkiego ciała, 

promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację 
ciała i urody.

Nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych 
w SWSM sprawia, że jej absolwenci wchodzą  
na rynek pracy dobrze przygotowani  
do wykonywania zawodu.
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TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci kierunku będą bardzo dobrze przygotowani 
do pracy w takich miejscach, jak:
• gabinety kosmetyczne o pełnym zakresie 

świadczonych 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 

problematykę kosmetologii i kosmetyków,
• własna działalność. 

Podczas zajęć nasi studenci  zgłębiają tajniki wizażu od 
samych podstaw, aby w oparciu o mocne fundamenty 
ćwiczyć i dopracowywać najbardziej wyszukane 
makijaże i stylizacje.

Sylwia Shiffman
mistrz wizażu, wykładowca SWSM

DODATKOWE SZKOLENIA

Pomagamy studentom i absolwentom osiągnąć 
zawodowy sukces organizując bezpłatne 
spotkania seminaryjne i warsztaty poświęcone 
zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.  
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Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, 
chemicznych i medycznych mających na celu 
utrzymanie zdrowego wyglądu. Jednocześnie zmienia 
się świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu 
prawidłowego odżywiania na życie człowieka. 

Konsultacje u dietetyka, nie tylko w profilaktyce chorób 
dietozależnych, lecz także dla zachowania zdrowia, 
urody, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, to już 
dzisiaj codzienność. Razem z tymi zmianami pojawiła 
się konieczność kształcenia na poziomie studiów 
wyższych wykwalifikowanych specjalistów dietetyków.

STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA

Absolwent kierunku Dietetyka uzyskuje zaawansowaną 
wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka 
zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób 
żywieniowozależnych.  

Absolwent będzie  przygotowany do pracy w firmach 
zajmujących się żywieniem i produkcją  żywności. 
Jednocześnie ze względu na interdyscyplinarny charakter 
nauczania, będzie miał  możliwość współpracy  
z lekarzami chorób wewnętrznych: gastrologami, 
pediatrami czy dietetykami 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, 
gabinetach poradnictwa żywieniowego. Może także 
prowadzić działalność usługową w zakresie poradnictwa 
lub przygotowywania diet.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studiując dietetykę inwestujesz w zdrową przyszłość. 
Zdobędziesz wiedzę z zakresu żywienia człowieka, 

doświadczenie w planowaniu i przygotowaniu potraw 
wchodzących w skład poszczególnych diet, umiejętność 

analizy jakości produktów żywnościowych, 
ich warunków przechowywania oraz produkcji.

dr Anna Stolecka
wykładowca SWSM



DODATKOWE SZKOLENIA
Pomagamy studentom i absolwentom osiągnąć 
zawodowy sukces organizując bezpłatne 
spotkania seminaryjne i warsztaty poświęcone 
zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy.  
Organizujemy dodatkowe szkolenia i 
zapewniamy szeroki program praktyk. 

• Żywienie człowieka
•  Choroby dietozależne
• Organizacja żywienia zbiorowego
• Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
• Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa 
• Organizacja żywienia w uzdrowiskach i SPA
• Analiza i ocena jakości żywności
• Poradnictwo żywieniowe 
• Chemia żywności

PRZYKŁADOWE  
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
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WYKŁADOWCY	PRAKTYCY
Prowadzący posiadają doświadczenie	
akademickie, wieloletnią praktykę	
dydaktyczną	i specjalistyczną	wiedzę  
w danej dziedzinie.  
Uzupełniają informacje i regularnie podnoszą 
kwalifikacje uczestnicząc w dodatkowych 
szkolenia i kursach certyfikujących.
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SPECJALNOŚĆ
DIETETYKA W SPORCIE  

I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

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 dietetycznych  

w odnowie biologicznej,
• oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
• nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi 

klientami/pacjentami.

TWOJE KOMPETENCJE

Absolwent tej specjalności dodatkowo znajdzie zatrudnienie w:
• klubach sportowych, 
• ośrodkach odnowy biologicznej, 
• ośrodkach typu wellness i spa, 
• klubach fitness, 
• firmach konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym 

odżywianiem.

TWÓJ ZAWÓD

„Prowadzę aktywny i zdrowy tryb życia, a dietetyką 

interesowałam się od zawsze, dlatego wybrałam 

uczelnię, na której poza  nauką mogę rozwijać swoje 

pasje”.

Aldona Bastek, studentka SWSM
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SPECJALNOŚĆ
PORADNICTWO ŻYWIENIOWE

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 zdrowia 
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.

TWOJE KOMPETENCJE

Absolwent tej specjalności dodatkowo znajdzie zatrudnienie w:
• hotelach  i pensjonatach,
• firmach świadczących usługi cateringowe,
• firmach świadczących usługi konsultacyjne związane  

z odżywianiem prozdrowotnym,
• zakładach żywienia zbiorowego,
• zakładach gastronomicznych.

TWÓJ ZAWÓD

„Dietetyka to nowatorski kierunek , który wymaga 

świeżego spojrzenia na problem poradnictwa 

żywieniowego, dlatego wybrałam nowoczesną 

uczelnię z autorskim programem nauczania.”

Aurelia Gałązka, studentka SWSM
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SPECJALNOŚĆ
DIETETYKA KLINICZNA

Studenci tej  specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności  
z zakresu:
• zastosowania diet leczniczych w poszczególnych jednostkach 

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 leczniczych dla 

poszczególnych pacjentów,
•  oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania 

niedożywienia,
•  prowadzenia edukacji żywieniowej,
•  nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi 

klientami/pacjentami.

TWOJE KOMPETENCJE

Absolwent tej specjalności dodatkowo znajdzie zatrudnienie w:
• sanatoriach, 
•  szpitalach, 
•  poradniach,
•  zakładach leczniczo-opiekuńczych i innych tego typu 

placówkach,
• organizacjach żywienia zbiorowego .

TWÓJ ZAWÓD

„Dietetyk to zawód cieszący się coraz większym 

zainteresowaniem na rynku pracy, dlatego wybrałam 

uczelnię, która posiada doświadczenie w kształceniu 

specjalistów praktyków.”

Kasia Szymańska, studentka SWSM



JESTEŚMY	AKTYWNI	W	SIECI	:)
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STUDIA
PODYPLOMOWE
Uczelnia posiada w swojej ofercie szereg specjalistycznych 
kierunków studiów podyplomowych.  Nowoczesne 
programy nauczania łączące wiedzę teoretyczną  
z praktyką, interaktywne formy zajęć, są odpowiedzią  
na wciąż zmieniające się realia rynku pracy.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów 
studiów wyższych, którzy zamierzają zdobyć nowe 
umiejętności  oraz osób pragnących zaktualizować 
posiadaną wiedzę.

KIERUNEK: 
KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
Cel 
Przekazanie uczestnikom studiów aktualnej i obszernej wiedzy  
z zakresu kosmetyki stosowanej oraz stylizacji i wizażu.

Uczestnicy  
Studia skierowane są do: fizjoterapeutów, pielęgniarek, 
promotorów zdrowia, absolwentów innych kierunków 
medycznych i paramedycznych,  absolwentów szkół wyższych  
I i II - go stopnia prowadzących działalność, lub pracujących   
w zakresie usług kosmetycznych,  spa, medi – spa.

 
Korzyści 
Absolwenci będą posiadali umiejętności praktyczne  w dziedzinie 
pielęgnacji skóry młodej, starzejącej się oraz pielęgnacji  
w występujących schorzeniach: cellulit, rozstępy, otyłość i inne. 
Będą potrafili zastosować zabiegi opóźniające procesy starzenia 
skóry oraz wdrażać profilaktykę zdrowotną.



KIERUNEK: 
KOSMETOLOGIA LEKARSKA

Cel 
Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu 
wykonywania zabiegów opóźniających proces starzenia 
skóry, planowania i przeprowadzania zabiegów 
pielęgnacyjnych, upiększających i  leczniczych w obrębie 
skóry. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą 
stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej.

Uczestnicy 
Studia skierowane są do lekarzy oraz lekarzy dentystów, 
posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

Korzyści 
W ramach zajęć słuchacze odbywają 110 h wykładów oraz  
160 h ćwiczeń praktycznych podczas których samodzielnie 
przeprowadzają zabiegi z wykorzystaniem preparatów 
i sprzętu renomowanych firm. Ćwiczenia realizowane  
są w niewielkich, maksymalnie ośmioosobowych grupach. 
Absolwent studiów będzie przygotowany do współpracy  
z kosmetologami, lekarzami chirurgii plastycznej  
i dermatologii. 

więcej na stronie:  
www.kosmetologia-lekarska.pl

KIERUNEK: 
PODOLOGIA

Cel
Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, 
leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także 
pielęgnacji stóp.

Uczestnicy 

Studia skierowane są do: kosmetologów, fizjoterapeutów, 
pielęgniarek, promotorów zdrowia, absolwentów innych 
kierunków medycznych i paramedycznych, absolwentów 
szkół wyższych I i II - go stopnia prowadzących działalność 
 w zakresie usług kosmetycznych i spa.

Korzyści
Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności praktyczne  
dotyczące: pielęgnacji stopy zdrowej i zmienionej chorobowo, 
rozpoznania występujących schorzeń, zastosowania 
właściwych zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych, 
przeprowadzania edukacji i promocji zdrowia.

www.podyplomowe.swsm.pl
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SPECJALISTYCZNE STUDIA LEKARSKIE



„Nowoczesne trendy w kosmetologii - innowacyjne kierunki 
studiów podyplomowych i kursy w Śląskiej Wyższej Szkole 
Medycznej” - II edycja: 
•	 Kosmetologia	estetyczna	i	odnowa	biologiczna
•	 Innowacyjne	techniki	SPA
•	 Kosmetologia	i	body	fitness

STUDIA PODYPLOMOWE
DOFINANSOWANE Z UE

Posiadamy w swojej ofercie studia podyplomowe 
dofinansowane z funduszy europejskich.  
W  ramach projektu „Nowoczesne trendy w kosmetologii 
– innowacyjne kierunki studiów podyplomowych  
i kursy w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej” -  uczelnia 
zrealizowała już dwie edycje programu.

SWSM posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Dzięki wparciu Uni Europejskiej już kilkakrotnie 
przeprowadziliśmy cykl kursów szkoleń oraz dofinansowanych 
studiów podyplomowych.

KIERUNKI DOFINANSOWANE 
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ŚRODKI UNIJNE
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Zostań studentem
 w       krokach

Wybierz  na maturze swoje 
ulubione przedmioty i zdaj je 
dobrze ;)

Wybierz interesujący Cię 
kierunek studiów. 

Zarejestruj się na stronie 
Uczelni i wypełnij 
formularz elektronicznej 
rekrutacji.

Dostarcz dokumenty do 
Biura Rekrutacji, gdzie 
złożysz podpis pod 
formularzem i na umowie.

Odbierz	indeks!
Jesteś	studentem!

BIURO 
REKRUTACJI
(032) 207-27-10    

rekrutacja@swsm.pl 
GG: 8996126 

www.swsm.pl
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Powodzenia na                       
          maturze!




