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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.
prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski
Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej
w Katowicach

SŁÓW KILKA...

O UCZELNI
DOBRZE WYPOSAŻONA UCZELNIA

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

SWSM to jedna z najlepiej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt uczelni medycznych.
Dysponujemy m. in. w pełni wyposażonymi pracowniami
kosmetologii, wizażu, biologii, chemii, żywienia i dietetyki oraz nowoczesnymi laboratoriami komputerowymi,
multimedialnymi salami wyposażonymi w projektory
i sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA
Naszym studentom oferujemy innowacyjny i dostosowany do realiów rynku pracy program kształcenia, oparty
o Krajowe Ramy Kwalifikacji, wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NOWOCZESNE PRACOWNIE
KOSMETOLOGICZNE

Poza nauką umiejętności, prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu, przygotowujące
absolwentów do pracy w środowisku nowoczesnych usług
z zakresu kosmetologii, dietetyki i gastronomii. Ćwiczenia
praktyczne i seminaria stanowią ponad 60% zajęć.

Do najnowocześniejszych sprzętów udostępnianych
podczas ćwiczeń w pracowniach SWSM należą, m. in.:
•
•
•
•

laser IPL / Nd Yag
aparat RF
laser biostymulacyjny
aparaty do liposukcji ultradźwiękowej, oxybrazji
i mikrodermabrazji wodnej, mikrodermabrazji diamentowej, presoterapii, mezoterapii, endermologii,
liftingu twarzy mikroprądami, elektrostymulacji
mięśni ciała, kriolipolizy oraz aparaty wytwarzające
ultradźwięki
• profesjonalny analizator składu ciała
• mikroigłowa mezoterapia frakcyjna
• wiele innych

Ponieważ stawiamy na praktyczne umiejętności program
jest w pełni dostosowany do realiów europejskiego rynku
pracy.

ŚWIETNA LOKALIZACJA
SWSM  znajduje się w nowoczesnym budynku zlokalizowanym w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Mickiewicza 29. Uczelnia jest położona na granicy płatnej strefy
parkowania w niewielkiej odległości od najważniejszych
punktów komunikacyjnych miasta.
Na terenie budynku znajdują się: stołówka i restauracja,
powierzchnie wypoczynkowe z patio, poczta i przychodnia
lekarska.
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POZYTYWNA OPINIA 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 • Dietetyka • Gastronomia

Wszystkie urządzenia pochodzą z renomowanych firm, jak
Sorisa i Clarena, w trakcie nauki zapewniamy profesjonalne kosmetyki Bielenda, Clarena, Natinuel oraz Depileve.
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PROFESJONALNA KADRA
Kadra uczelni to zespół specjalistów praktyków znających
bieżące uwarunkowania i potrzeby rynku usług kosmetologicznych, dietetycznych i gastronomicznych.
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, gastronomicznego i ochrony zdrowia,
dlatego studenci 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 szczególnych sytuacjach losowych – zapomogę

DOSKONAŁE WYPOSAŻENIE

W zawodzie kosmetologa bardzo ważne są
umiejętności wykonywania skomplikowanych
zabiegów. Nauczą Cię tego wykładowcy
Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej.
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Joanna Baran
Kosmetologia

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
wyposażonych szkół wyższych o takiej
specjalizacji w Polsce.
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Z ŻYCIA UCZELNI

CENNE
INICJATYWY
AKADEMIA MEDYCYNY I PIĘKNA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
STUDENTÓW KOSMETOLOGII
I DIETETYKI

Akademia Medycyny i Piękna jest okazją do bliższego
poznania świata kosmetologii, dietetyki i gastronomii,
którą corocznie stwarza i promuje wśród uczniów i nauczycieli Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach.  
To pasjonujący cykl spotkań, warsztatów pokazów o kilkuletniej tradycji, który odkrywa przed młodzieżą atrakcyjne
i przyszłościowe kierunki rozwoju.

Celem tego cyklu konferencji naukowych jest upowszechnienie wiedzy z zakresu kosmetologii i dietetyki, wymiana
doświadczeń w tym zakresie pomiędzy studentami uczelni
z całej Polski, integracja środowiska akademickiego oraz
rozwijanie umiejętności prezentacji poglądów i prowadzenia dyskusji.

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

ŁUKASZ KONIK – MISTRZ KUCHNI
Kuchnia molekularna zrywa z tradycyjnymi sposobami
przygotowania potraw. Jej celem jest osiągnięcie udoskonalonego smaku potraw, łącząc naturę z nauką. Zaplecze
kuchni molekularnej wyglądem przypomina laboratorium,
w którym „kucharze”, czyli  fizycy i biochemicy, a czasem
także specjaliści w zakresie wzornictwa przemysłowego,
tworzą swoje dzieła.

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

Uczestnicząc w warsztatach poznasz tajniki kuchni molekularnej oraz nauczysz się sam przygotowywać unikalne potrawy, którymi zadziwisz bliskich. Przyjdź i poznaj
recepturę kawioru o smaku buraka, miętowego makaronu
czy „parujących” drinków.
Spotkania prowadzi Łukasz Konik. Na swoich pokazach
w lekkiej, błyskotliwej i pełnej żartów atmosferze przybliża widzom tajniki przygotowywania produktów w ciekłym
azocie oraz smażenia w wodzie.
Łukasz Konik swoje doświadczenie zawodowe zdobywał  
w najlepszych restauracjach i hotelach w Polsce oraz za
granicą. Współpracuje z Instytutem Chemii i Fizyki PAN
w Warszawie.
10

ŁUKASZ KONIK

WIDEOPORADNIK

Pasjonat kuchni  awangardowej,
eksperymentator i popularyzator kuchni
molekularnej, najmłodszy Szef Kuchni
w prestiżowym gronie Fundacji Klubu
Szefów Kuchni w Polsce.

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

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.

SWSMwKatowicach

swsmkatowice
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STUDIA I STOPNIA

KOSMETOLOGIA
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
KIERUNKOWE

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SYLWETKA ABSOLWENTA
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.

TWÓJ ZAWÓD
Absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do pracy
w takich miejscach, jak:

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.

•
•
•
•

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 wartościowymi
pracownikami.

„

dr Magdalena Podsiadło
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

•
•
•

ECTS

•

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 problematykę kosmetologii i kosmetyków
własna działalność

Uczelnia wdrożyła system punktów
ECTS (European Credit Transfer System)
umożliwiający mobilność studentów
w Europie i przenoszenie ich osiągnięć
pomiędzy uczelniami.
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TWOJE KOMPETENCJE
Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności
między innymi 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

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

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

STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
KIERUNKOWE

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 psychicznej, to już
dziś codzienność. Razem z tymi zmianami pojawiła się
konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych
wykwalifikowanych specjalistów dietetyków.

TWÓJ ZAWÓD

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do pracy
w takich miejscach, jak:

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.
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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
Poradnictwo żywieniowe
Chemia żywności

•
•
•
•
•
•

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, warunków przechowywania
oraz produkcji.

•
•
•
•

szpitale, przychodnie, sanatoria
poradnie chorób metabolicznych
restauracje
kluby fitness
szpitale uzdrowiskowe
fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją 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

dr Aneta Kościołek
wykładowca SWSM
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SPECJALNOŚĆ

SPECJALNOŚĆ

DIETETYKA W SPORCIE
I ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

PORADNICTWO
ŻYWIENIOWE

TWOJE KOMPETENCJE

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

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

• 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

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

TWÓJ ZAWÓD
Absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do pracy
w takich miejscach, jak:

Prowadzę aktywny i zdrowy tryb życia,
a dietetyką interesowałam się od zawsze,
dlatego wybrałam uczelnię, na której poza
nauką, mogę rozwijać swoje pasje.

• hotele  i pensjonaty
• firmy świadczące usługi cateringowe
• firmy świadczące usługi konsultacyjne związane
z odżywianiem prozdrowotnym,
• zakłady żywienia zbiorowego

Adrianna Czajka
Dietetyka
20
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SPECJALNOŚĆ

DIETETYKA
KLINICZNA

TWOJE KOMPETENCJE
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

UNIJNE DOTACJE
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach w 2018 r. rozpocznie
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.

TWÓJ ZAWÓD
Absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do pracy
w takich miejscach, jak:
• sanatoria, szpitale, poradnie
• zakłady leczniczo-opiekuńcze
• organizacje żywienia zbiorowego

W ramach dofinasowania, osoby studiujące
kierunki I i II stopnia:

Dietetyk to zawód cieszący się coraz
wiekszym zaintersowaniem na rynku pracy,
dlatego wybrałam uczelnię, która posiada
doświadczenie w kształceniu specjalistów.
Daria Wycisk
Dietetyka
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KOSMETOLOGIA
DIETETYKA
będą mogły wziąć udział w szeregu bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz wyjazdów studyjnych podnoszących kwalifikacje.
Uczelnia otrzyma również wsparcie bazy dydaktycznej w postaci
nowoczesnego sprzętu kosmetologicznego i dietetycznego,
a studenci w postaci materiałów do nauki w wersji elektronicznej
na platformie Moodle. Dodatkowe środki zostaną także przeznaczone na działanie Biura Karier.
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STUDIA INŻYNIERSKIE

GASTRONOMIA
PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
KIERUNKOWE

Sporządzenie posiłku jest jak malowanie: nigdy nie
powstaną dwa identyczne obrazy ani... potrawy.

• Technologia gastronomiczna – kuchnie regionalne,
narodowe, tradycyjne, naturalne
• Carving
• Kuchnia molekularna
• Baristyka
• Kultura biesiadowania
• Enologia
• Napoje i koktajle
• Podstawy sztuki cukierniczej
• Fotografia kulinarna
• Rośliny przyprawowe i aromatyczne
• Savoir vivre i protokół dyplomatyczny
• Kształtowanie wizerunku
• Etykieta w biznesie
• Podstawy psychologii zarządzania
• Marketing w gastronomii
• Organizacja produkcji gastronomicznej

Gastronomia to sztuka przyrządzania i podawania
potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną, jak
również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej,
o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu
posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach
i obyczajach związanych z jedzeniem.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kierunku Gastronomia to specjalista w zakresie działań związanych ze świadczeniem wysokiej jakości
usług gastronomicznych.
Studenci, którzy ukończą kierunek będą przygotowani do
oceny towaroznawczej surowców, sporządzania potraw
różnorodnych kuchni świata z uwzględnieniem aspektów
prozdrowotnych, prowadzenia zakładu gastronomicznego
zarówno od strony technologicznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej,  planowania racjonalnego żywienia
dla różnych grup ludności, rozpoznania czynników ryzyka chorób dietozależnych i zapobiegania tym chorobom,
oceny stanu odżywienia, a także prowadzenia edukacji
żywieniowej.
Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą,
obrotem żywności oraz żywieniem człowieka z uwzględnieniem znajomości aspektów prawnych.
Studia mają charakter praktyczny, w szczególności znaczna część zajęć warsztatowych będzie prowadzona w specjalistycznych pracowniach, w tym w profesjonalnie wyposażonej kuchni.
24

TWÓJ ZAWÓD
Głównymi miejscami pracy zawodowej inżyniera będą:

Przygotowanie potraw to kreacja,
wymyślanie czegoś nowego, zmienianie już
istniejącego, eksperymentowanie...
Gastronomia daje możliwość wykazania się
osobom mającym talent, jednakże wymaga
to sporo czasu.
dr inż. Anna Kościej
wykładowca SWSM

• przedsiębiorstwa gastronomiczne (mała gastronomia,
restauracje)
• firmy cateringowe
• zakłady żywienia zbiorowego otwartego (hotele, SPA,
uzdrowiska) lub zamkniętego (szpitale, domy opieki)
• przedsiębiorstwa zajmujące się bezpieczeństwem
zdrowotnym żywności i żywienia człowieka
• firmy usługowo-handlowe z obszaru gastronomii oraz
wyposażenia placówek gastronomicznych
• hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie

25

SPECJALNOŚĆ

SPECJALNOŚĆ

SZTUKA
KULINARNA

ZARZĄDZANIE
GASTRONOMIĄ

TWOJE KOMPETENCJE

TWOJE KOMPETENCJE

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

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

• wykonywania szerokiej gamy potraw ze szczególnym
uwzględnieniem estetyki
• zasad dekorowania
• dystrybucji potraw
• dokumentacji fotograficznej potraw

•
•
•
•

organizacji i zarządzania finansami
zarządzania zasobami ludzkimi
marketingu w usługach gastronomicznych
prowadzenia działalności gospodarczej

TWÓJ ZAWÓD
TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci kierunku będą bardzo dobrze przygotowani
do pracy w takich miejscach, jak:

Absolwenci kierunku będą bardzo dobrze przygotowani
do pracy w takich miejscach, jak:

• ośrodki kultury, rekreacji, sportu oraz odnowy biolozgicznej
• lokale gastronomiczne i cateringowe
• instytucje zajmujące si ę promocją i obsługą ruchu
turystycznego
• własna firma oferująca usługi w zakresie aktywnych
form turystyki oraz rekreacji

• stanowiska kierownicze w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego
• zakłady przemysłowej produkcji potraw

Raport „Rynek HoReCa” potwierdza:
„Branża gastronomiczna ma szansę na
dalszy dynamiczny rozwój w naszym kraju.
Natomiast z danych Euromonitora wynika,
że na 1000 Polaków przypada 1,5 lokalu
gastronomicznego, a za zachodnią granicą
– 3 lub więcej”.
26
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SPECJALNOŚĆ

GASTRONOMIA W HOTELARSTWIE
I ZAKŁADACH ŻYWIENIA
ZBIOROWEGO

TWOJE KOMPETENCJE
Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności
m. in. z zakresu:
• realizacji potrzeb żywieniowych różnych grup populacyjnych i kulturowych realizowanych w sektorze
gastronomii i hotelarstwa,
• uwarunkowań zachowań konsumentów w odniesieniu do potrzeb żywieniowych

TWÓJ ZAWÓD
Absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do pracy
w takich miejscach, jak:
• firmy cateringowe
• hotele
• przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka
• firmy projektowe oferujące plany wyposażenia obiektów w gastronomi i hotelarstwie
• firmy usługowo-handlowe oferujące urządzenia, maszyny, meble, wyposażenie dla placówek gastronomicznych i hotelarskich
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PROFESJONALNE
PRACOWNIE

Kuchnia włoska to jedna z dwóch
najbardziej popularnych kuchni
europejskich obok kuchni francuskiej.  
Charakterystyczną cechą kuchni włoskiej
jest przygotowywanie dań świeżych ze
składników dostępnych o danej porze
roku. Włosi pod względem kulinarnym są
bardzo przywiązani do swojej tradycji.
W kuchni włoskiej nie ma miejsca na
ustępstwa pod względem jakości
składników lub dodatków do dań.

Uczelnia dysponuje kompletnie
wyposażonymi pracowniami  
pozwalającymi studentom zdobywać
wiedzę i praktyczne umiejętności
w sposób ciekawy i nowoczesny.

WYKŁADOWCY PRAKTYCY
Prowadzący posiadają doświadczenie
akademickie, wieloletnią praktykę
dydaktyczną i specjalistyczną wiedzę
w danej dziedzinie. Uzupełniają informacje
i regularnie podnoszą kwalifikacje
podczas dodatkowych szkoleń i kursów
certyfikujących.
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STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ

KOSMETOLOGIA

KOSMETOLOGIA
W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ

TWOJE KOMPETENCJE

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia zapewniają
studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

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 wykorzystaniem nowoczesnych zabiegów kosmetycznych,
fizykoterapeutycznych, fototerapii oraz światłolecznictwa
• oceny objawów klinicznych wybranych schorzeń
charakterystycznych dla osób starszych, niezbędnych
dla zaplanowania zabiegów kosmetycznych
• maskowania  defektów skóry oraz wykonywania kamuflażu w chorobach skóry
• powstrzymywania procesów starzenia skóry
• efektywnej współpracy z lekarzami dermatologii
i chirurgii estetycznej

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 II stopnia zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształcenie 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 chorobowych skóry klienta

TWÓJ ZAWÓD
Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

Kosmetologia to stale rozwijająca się
dziedzina wiedzy z ogromnym potencjałem.
Dobry kosmetolog powinien dbać
o konsekwentne 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.

• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej świadczące 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

dr Łukasz Chajec
wykładowca SWSM
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SPECJALNOŚĆ

SPECJALNOŚĆ

PODOLOGIA

TECHNIKI
I ZABIEGI SPA

TWOJE KOMPETENCJE

TWOJE KOMPETENCJE

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

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

• diagnozowania zmian chorobowych oraz defektów
w obrębie stóp
• wykonywania zabiegów korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca
• stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych 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

• wykonywania zabiegów (ćwiczenia, masaże) uwzględniających techniki stosowane w terapii modelującej
sylwetkę ciała
• postępowania interdyscyplinarnego oraz konsultacji
z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobowych skóry
• różnych technik masażu oraz stosowania wybranych
metod, wykorzystujących bezpośredni wpływ na ciało 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-rehabilitacyjno-kosmetycznym w sanatoriach oraz uzdrowiskach

TWÓJ ZAWÓD
Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:
• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, świadczące 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

TWÓJ ZAWÓD
Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

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.

• gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej świadczące usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych 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

Eliza Cernal
Kosmetologia
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STUDIA II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ

DIETETYKA

ŻYWIENIE
KLINICZNE

Koncepcja kształcenia na kierunku Dietetyka zakłada
pogłębienie wiedzy w zakresie opieki nad człowiekiem
w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej
i nieprawidłowym stylem życia.

TWOJE KOMPETENCJE
Studenci tej specjalności pogłębią wiedzę i umiejętności
z zakresu m. in.:
• żywienia klinicznego
• leczenia żywieniowego osób chorych
• opracowywania planów żywienia i wzbogacenia diety
o doustne suplementy pokarmowe.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent będzie przygotowany do tworzenia zespołu
terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki
i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest
ważnym elementem terapii.

TWÓJ ZAWÓD
Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:
•
•
•
•

szpitale
zakłady opieki długoterminowej
poradnie dietetyczne i kliniczne
zakłady zbiorowego żywienia (hospicja, sanatoria,
domy opieki)
• czasopisma medyczne

W programie studiów zawarto efekty kształcenia, których
uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich 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 warunków ich przechowywania
• oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia
• zapobiegania niedożywieniu
• prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej
i grupowej

Studiując Dietetykę II stopnia zostajesz
wykwalifikowanym specjalistą w zakresie
opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń
dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem oraz chorobami
metabolicznymi.
mgr Marcin Osowski
wykładowca SWSM
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SPECJALNOŚĆ

SPECJALNOŚĆ

PSYCHODIETETYKA

ZIOŁOLECZNICTWO
I SUPLEMENTACJA

TWOJE KOMPETENCJE

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej specjalności pogłębią wiedzę i umiejętności
z zakresu m. in.:

Studenci tej specjalności pogłębią wiedzę i umiejętności
z zakresu m. in.:

• dietoterapii wybranych schorzeń z uwzględnieniem
oddziaływania psycho-pedagogicznego na pacjenta
• terapii chorób związanych z niewłaściwymi nawykami
żywieniowymi
• skutecznej motywacji do zmian postaw żywieniowych

• wspomagania terapii ziołolecznictwem
• towaroznawstwa żywności funkcjonalnej i suplementów diety
• żywności ekologicznej

TWÓJ ZAWÓD
TWÓJ ZAWÓD

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

• zakłady produkcji preparatów żywieniowych i suplementów diety
• poradnie dietetyczne i kliniczne
• czasopisma medyczne
• ośrodki sportowe

• specjalistyczne poradnie
• szpitale
• placówki doradztwa żywieniowo-dietetycznego

Dlaczego studia II stopnia?
Kiedy wybierałam się na licencjat, Dietetyka
pojawiła się przypadkowo i ten przypadek
zmienił moje życie o 180 stopni. Jestem
teraz dietetykiem i nie zamieniłabym
tego zawodu na żaden inny. Kontynuując
edukację na studiach magisterskich będę
rozwijać swoją wiedzę, jako przyszły
magister dietetyki.
36

Oliwia Płaczek
Dietetyka
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STUDIA
PODYPLOMOWE

JAK ZOSTAĆ
STUDENTEM SWSM ?

Wystarczy 5 kroków:

Studia podyplomowe w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach w zakresie przekazywanej wiedzy
odpowiadają na potrzeby pracodawców.

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

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

Wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Zarejestruj się na stronie Uczelni i wypełnij
formularz elektronicznej rekrutacji.

Studia podyplomowe, które związane są z obecnie
wykonywaną pracą, to cenne źródło wiedzy praktycznej,
idealna okazja do zdobycia nowych i aktualizowania
posiadanych już wiadomości, doskonałe forum do
wymiany doświadczeń zawodowych z innymi osobami
z branży.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji.
Jesteś studentem!

Rekrutacja:
tel. 32/ 207-27-10     rekrutacja@swsm.pl     swsm.pl

KIERUNKI STUDIÓW
• Medycyna estetyczna – specjalistyczne studia podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów
• Kosmetologia pielęgnacyjna
• Kosmetologia w medycynie estetycznej
• Kosmetologia i bodyfitness
• Stylizacja i wizaż
• Dietetyka i praktyka planowania żywienia
• Dietetyka w sporcie
• Innowacyjne techniki SPA
• Podologia

WIĘCEJ INFORMACJI: SWSM.PL
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Studia podyplomowe niezwiązane
z posiadanym dotychczas wykształceniem
lub obowiązkami wykonywanymi na obecnym
stanowisku pracy pozwalają na zdobycie
nowego, interesującego zawodu, na który jest
zapotrzebowanie na rynku pracy, rozszerzenie
posiadanej wiedzy o inne, ciekawe obszary oraz
zwiększenie swoich szans podczas ubiegania
się o nową pracę.
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Studiuj
w centrum
Katowic :)

Śląska Wyższa
Szkoła Medyczna
w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
(centrum miasta)
tel. 32 207 27 10
fax 32 207 27 05
rekrutacja@swsm.pl
Współrzędne GPS
N 50°15.803’
E 019°00.813’
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