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punktów ECTS
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Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 12, seminarium: 3

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie wpływu wybranych składników diety na stan skóry.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

1/5

W1

etiopatogenezę wybranych schorzeń skóry

KOS_KDR_W01

test wielokrotnego
wyboru

W2

wybrane składniki spożywcze wchodzące w skład diety
o udowodnionym korzystnym działaniu na stan skóry

KOS_KDR_W01

test wielokrotnego
wyboru

W3

diety o pozytywnym działaniu na skórę

KOS_KDR_W01

test wielokrotnego
wyboru

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować zalecenia żywieniowe w wybranych stanach
ﬁzjologicznych i patologicznych skóry

KOS_KDR_U01

obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

U2

przedstawić w formie ustnej i pisemnej wybrane
problemy związane z zaburzeniami funkcjonowania
skóry

KOS_KDR_U01

obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

propagowania zachowań prozdrowotnych

KOS_KDR_K01

obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

K2

uczenia się przez całe życie i inspirowania innych osób

KOS_KDR_K01

obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

K3

samokształcenia

KOS_KDR_K01

obserwacja pracy
studenta, prezentacja
przypadku klinicznego

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

12

seminarium

3

przygotowanie do sprawdzianu

8

przeprowadzenie badań literaturowych

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wprowadzenie do zasad komponowania diet,
omówienie rodzajów norm żywieniowych.

W1

wykład

2.

Diety o potwierdzonym wpływie na stan skóry.

U1

wykład

3.

Wpływ poszczególnych składników diety na stan
skóry.

W1, W2, W3

wykład

4.

Diety stosowane we wspomaganiu leczenia skóry.

U1, U2

wykład

5.

Studium przypadku - omawianie zaleceń żywieniowych
w wybranych stanach ﬁzjologicznych i patologicznych
K1, K2, K3
skóry.

seminarium

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Dyskusja, Metoda przypadków, Wykład, Prelekcja
Rodzaj zajęć

wykład

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obserwacja pracy studenta,
test wielokrotnego wyboru

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego wymaga spełnienia
następujących warunków: obecność na wykładach i
seminariach oraz opracowanie studium przypadku. Uzyskanie
pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia odbywającego się
w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmującego całość
zagadnień prezentowanych na wykładach, seminariach minimum 60% punktów.

obserwacja pracy studenta,
prezentacja przypadku
klinicznego, test wielokrotnego
wyboru

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego wymaga spełnienia
następujących warunków: obecność na wykładach i
seminariach oraz opracowanie studium przypadku. Uzyskanie
pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia odbywającego się
w formie testu wielokrotnego wyboru, obejmującego całość
zagadnień prezentowanych na wykładach, seminariach minimum 60% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student: - zna podstawowe elementy ﬁzjologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem skóry - ukończył I rok
uzupełniających studiów magisterskich z kosmetologii
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

KOS_KDR_K01

Absolwent jest gotów do wykonywania zawodu kosmetologa

KOS_KDR_U01

Absolwent potraﬁ przewidywać możliwe konsekwencje stosowania substancji uczulających i postępować
w ostrych stanach alergii oraz przewidywać powikłania związane z zabiegami stosowanymi w
kosmetologii i dermatologii estetycznej

Absolwent zna i rozumie deﬁnicje, prawa i teorie ﬁzyczne, chemiczne oraz przyrodnicze niezbędne do
KOS_KDR_W01 wyjaśnienia działania kosmetyków, zabiegów kosmetycznych, aparatury wykorzystywanej w gabinecie
kosmetycznym oraz aparatury wykorzystywanej do badania i oceny kosmetyków
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