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Tabele pokrycia charakterystyk drugiego stopnia kwalifikacji poziomu 6 Polskiej Ramy
Kwalifikacji przez kierunkowe efekty kształcenia kierunku Kosmetologia, studia
pierwszego stopnia.
kod
Uniwersalne charakterystyki efektów kształcenia poziomu 6
składnika Polskiej Ramy Kwalifikacji (Ustawa z 22 XII 2015 o
opisu
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)
wiedza
P6U_W
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – fakty,
teorie, metody oraz złożone zależności między nimi.
Absolwent zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania
prowadzonej działalności.

P6U_U

umiejętności
Absolwent potrafi innowacyjnie wykonywać zadania oraz
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w
pełni przewidywalnych warunkach.

Kod efektów
kształcenia na kier.
Kosmetologia
K_W01 – K_W091
K_W08, K_W13, K_W16,
K_W18, K_W20, K_W26,
K_W34, K_W37, K_W40,
K_W44, K_W45, K_W53,
K_W56, K_W57, K_W76,
K_W77, K_W81, K_W84
K_U01 – K_U03, K_U05,
K_U07 – K_U13, K_U15 –
K_U17, K_U19 – K_U30,
K_U37 – K_U53, K_U55,
K_U56, K_U58 – K_U73,
K_U75 – K_U81, K_U83,
K_U84, K_U87, K_U88,
K_U90 – K_U100
K_U06, K_U31 – K_U34,
K_U54, K_U74, K_U86,

Absolwent potrafi samodzielnie planować własne uczenie się
przez całe życie.
Absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem, uzasadniać K_U04, K_U14, K_U18,
K_U35, K_U36, K_U57,
swoje stanowisko.
K_U74, K_U82, K_U85,
K_U86, K_U89

P6U_K

kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania
wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i poza
nim.
Absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji,
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi
kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania
odpowiedzialności za skutki tych działań.

K_K01, K_K05

K_K02, K_K03, K_K14,
K_K15, K_K22, K_K24,
K_K25, K_K32, K_K33,
K_K35, K_K41, K_K42,
K_K44, K_K45, K_K46,
K_K47

Charakterystyki drugiego stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy
Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 26 IX 2016 w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8)
wiedza
P6S_WG Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane KW_01 – K_W91

fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące
podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne
oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej –
właściwe dla programu kształcenia.
P6S_WK Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej K_W13, K_W23,K_W28,
K_W29, K_W33,K_W35,
cywilizacji.
Absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną
kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego różnorodne,
złożone uwarunkowania prowadzonej działalności.
umiejętności
P6S_UW Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę –
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
P6S_UK Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej
terminologii.
Absolwent potrafi brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać
różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
P6S_UO Absolwent potrafi planować i organizować pracę – indywidualną
oraz w zespole.
P6S_UU Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie.
kompetencje społeczne
P6S_KK Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

P6S_KO

P6S_KR

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych,
współorganizowania
działalności
na
rzecz
środowiska
społecznego.
Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego.
Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy.
Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, w tym:
− przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od
innych,
− dbałości o dorobek i tradycje zawodu

K_W36, K_W77, K_W89
K_W38, K_W45,K_W46,
K_W80, K_W84,K_W87,

K_U01 – K_U03, K_U08
– K_U017, K_U19 –
K_U26, K_U28 – K_U30,
K_U32, K_U34 – K_U44,
K_U48, K_U49, K_U51 –
K_U66, K_U68 – K_U81,
K_U84, K_U86, K_U87,
K_U89 – K_U100
K_U04, K_U05, K_U18,
K_U27, K_U33
K_U50, K_U82, K_U83,
K_U85
K_U45,
K_U46, K_U47, K_U67
K_U06, K_U31, K_U88

K_K03, K_K14, K_K15,
K_K17, K_K25, K_K46
K_K02, K_K37,
K_K01, K_K18, K_K32,
K_K35, K_K42, K_K44,
K_K05, K_K22, K_K23,
K_K24, K_K44
K_K19, K_K41, K_K43,
K_K45, K_K46, K_K47
K_K07, K_K13, K_K28,
K_K31, K_K33, K_K40,

P6S_WG

P6S_WK

P6S_UW

P6S_UK
P6S_UO

P6S_KK

Charakterystyki drugiego stopnia poziomu 6 Polskiej Ramy
Kwalifikacji – obszar kształcenia w zakresie nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
profil ogólnoakademicki
wiedza
Absolwent zna i rozumie fizykochemiczne i biologiczne podstawy
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie
właściwym dla programu kształcenia.
Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje organizmu człowieka,
a także metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny
wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie właściwym
dla programu kształcenia.

K_W29, K_W31, K_W32,
K_W33
K_W01, K_W02, K_W03,
K_W04, K_W08, K_W09,
K_W12, K_W12, K_W18,
K_W19, K_W22, K_W26,
K_W39, K_W52, K_W55,
K_W57, K_W58,
K_W66,K_W89, K_W91
K_W05, K_W20,

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane
pojęcia i mechanizmy psycho-społeczne związane ze zdrowiem i
jego ochroną, w zakresie właściwym dla programu kształcenia.
Absolwent zna i rozumie teoretyczne podstawy działań K_W11, K_W15, K_W30,
interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych, a także K_W34
zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

Absolwent zna i rozumie prawne, organizacyjne i etyczne
uwarunkowania wykonywania działalności zawodowej związanej
z programem kształcenia.
Absolwent zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze właściwym dla
programu kształcenia.
umiejętności
Absolwent potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą
stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia.
Absolwent potrafi identyfikować problemy pacjenta, klienta oraz
grupy społecznej oraz podjąć działania profilaktyczne
pielęgnacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne w zakresie
właściwym dla programu kształcenia.
Absolwent potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu
pozyskania i przechowywania danych, a także pozyskiwać i
interpretować dane liczbowe związane z zawodem właściwym dla
programu kształcenia.
Absolwent potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.
Absolwent potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą
społeczną w zakresie związanym z programem kształcenia.
Absolwent potrafi planować, realizować oraz dokumentować
działania związane z zawodem właściwym dla programu
kształcenia, z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz
dostępnych warunków.
kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do zasięgnięcia opinii ekspertów w

K_W53, K_W56, K_W61

K_W84, K_W87

K_U05, K_U13, K_U16,
K_U48,
K_U02, K_U04, K_U43,
K_U44, K_U46, K_U47,
K_U57 – K_U62,
K_U77 – K_U81
K_U31, K_U34
K_U49,

– K_U36,

K_U83, K_U100
K_U14, K_U18,
K_U06, K_U36, K_U39,
K_U46, K_U54, K_U73,
K_U85

K_K28, K_K46, K_K42

P6S_KR
P6S_UO

P6S_UK

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów etycznych
związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania priorytetów
służących realizacji określonych zadań.
Absolwent jest gotów do okazywania szacunku wobec pacjenta,
klienta, grup społecznych oraz troski o ich dobro.
Absolwent
jest
gotów
do
współpracy
w
zespole
wielodyscyplinarnym, w celu zapewnienia ciągłości opieki nad
pacjentem oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników zespołu.
Absolwent jest gotów do formułowania opinii dotyczących
pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z
wykonywaniem zawodu.

K_K33

K_K05, K_K15, K_K32,
K_K33
K_K22, K_K37, K_K44,

K_K24, K_K35, K_K41,
K_K44

