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Forma prowadzenia i godziny zajęć
wykład: 10, seminarium: 5

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem modułu jest poszerzenie wiadomości przyszłych magistrów kosmetologii w zakresie coraz bardziej
popularnego w społeczeństwie wykonywania tatuażu ozdobnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

stosowane obecnie techniki wykonywania tatuażu
ozdobnego, w tym używane narzędzia i barwniki,
zagadnienia związane z pielęgnacją
i bezpieczeństwem w trakcie i po wykonaniu tatuażu
ozdobnego oraz piercingu

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07,
KOS_KDR_W08

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W2

czynniki ryzyka związane z wykonywaniem tatuażu
ozdobnego, w tym przeciwwskazania do jego
wykonania, możliwości potencjalnych powikłań oraz
sposoby ich leczenia

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W3

zagadnienia w zakresie prawidłowego i bezpiecznego
prowadzenia salonu tatuażu ozdobnego

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W11

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W4

metody usuwania tatuażu

KOS_KDR_W01,
KOS_KDR_W02,
KOS_KDR_W03,
KOS_KDR_W04,
KOS_KDR_W05,
KOS_KDR_W06,
KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W5

zarys historii tatuażu ozdobnego, jego uwarunkowań
kulturowych i społecznych

KOS_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U1

służyć poradą w zakresie pielęgnacji i postępowania
w trakcie, jak również po wykonaniu tatuażu
ozdobnego oraz piercingu.

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U16,
KOS_KDR_U17,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U2

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
służyć fachową wiedzą w kontekście ryzyka wykonania
KOS_KDR_U06,
tatuażu ozdobnego oraz możliwości postępowania
KOS_KDR_U16,
z potencjalnymi powikłaniami
KOS_KDR_U17,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U25,
KOS_KDR_U26

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U3

udzielać konsultacji nowo powstającym lub już
istniejącym salonom tatuażu ozdobnego w kontekście
bezpieczeństwa wykonywanych czynności oraz
przepisów związanych z prawidłowym prowadzeniem
salonu oraz rozwiązywać praktyczne problemy
związane z funkcjonowaniem salonu tatuażu

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U18,
KOS_KDR_U20

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U4

doradzać w zakresie stosowanych technik
wykonywania tatuażu ozdobnego, a także sposobów
jego usuwania

KOS_KDR_U01,
KOS_KDR_U02,
KOS_KDR_U03,
KOS_KDR_U04,
KOS_KDR_U06,
KOS_KDR_U16

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

KOS_KDR_K01,
KOS_KDR_K02,
KOS_KDR_K03,
KOS_KDR_K04,
KOS_KDR_K05,
KOS_KDR_K06,
KOS_KDR_K07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

szerzenia fachowej wiedzy wśród klientów
i pracowników salonu tatuażu w zakresie
bezpieczeństwa oraz uwarunkowań kulturowych
i społecznych tatuażu ozdobnego oraz piercingu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

10

seminarium

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

konsultacje z prowadzącym zajęcia

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

2

analiza przypadków

2

przygotowanie do zajęć

4

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

1.

Przedstawienie historii tatuażu ozdobnego

W5, K1

wykład

2.

Omówienie zagadnień związanych z percepcją tatuaży
ozdobnych w świetle teorii sygnalizacji biologicznej,
W5, K1
oraz ich znaczenie w mechanizmie doboru płciowego u
człowieka

wykład
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3.

Prezentacja tatuaży w kontekście estetycznym i
artystycznym oraz przedstawienie technik i narzędzi
do ich wykonywania. Wskazanie podobieństw i różnic
między tatuażem a makijażem permanentnym

W1, U4, K1

wykład

4.

Omówienie przeciwwskazań, czynników ryzyka i
metod leczenia powikłań po wykonaniu tatuażu
ozdobnego. Przedstawienie zaleceń oraz metod
pielęgnacji skóry w trakcie i po wykonaniu tatuażu.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

wykład

5.

Prezentacja zagadnień związanych z doborem
odpowiednich metod usuwania tatuażu ozdobnego

W4, K1

wykład

6.

Omówienie zagadnień i dyskusja na temat rozwiązań
prawnych w kontekście założenia i prawidłowego
prowadzenia salonu tatuażu ozdobnego i piercingu.
Różnice i podobieństw pomiędzy salonem
kosmetycznym i salonem tatuażu ozdobnego.
Przedstawienie praktycznych problemów związanych z
funkcjonowaniem salonu.
Opcjonalnie spotkanie i dyskusja z tatuatorem lub
osobą prowadzącą salon tatuażu

W1, U3, K1

seminarium

7.

Omówienie bezpieczeństwa i składu stosowanych
barwników. Analiza literaturowych wyników badań
toksyczności

W1, W2, U2, U3, U4, K1

seminarium

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Demonstracja, Dyskusja, Film dydaktyczny, Metoda problemowa,
Metoda przypadków, Praca w grupie, Seminarium, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Spotkanie i dyskusja z
tatuatorem lub osobą prowadzącą salon tatuażu
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

obserwacja pracy studenta

Obecność na zajęciach

seminarium

Obecność i aktywność na zajęciach. Ocena
obserwacja pracy studenta, odpowiedź ustna prezentacji multimedialnych opracowanych
przez studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

KOS_KDR_K01

Absolwent jest gotów do wykonywania zawodu kosmetologa

KOS_KDR_K02

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
kosmetologa w oparciu o normy i zasady etyczne

KOS_KDR_K03

Absolwent jest gotów do pracy w zespole, przyjmując w nim różne role

KOS_KDR_K04

Absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób

KOS_KDR_K05

Absolwent jest gotów do określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania

KOS_KDR_K06

Absolwent jest gotów do dbania o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

KOS_KDR_K07

Absolwent jest gotów do propagowania zachowań prozdrowotnych

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

KOS_KDR_U02

Absolwent potraﬁ ocenić zmiany skóry różnego pochodzenia oraz rozpoznać i wyeliminować zmiany nie
kwaliﬁkujące się do działań kosmetycznych

KOS_KDR_U03

Absolwent potraﬁ rozpoznawać substancje lecznicze oraz związki chemiczne obecne w kosmetykach oraz
przewidywać działanie toksyczne ksenobiotyków i powikłania

KOS_KDR_U04

Absolwent potraﬁ nawiązywać relację interpersonalną z klientem, lekarzami, innymi profesjonalistami,
przedstawicielami handlowymi ﬁrmy kosmetycznej wykorzystując wiedzę z zakresu komunikacji
interpersonalnej

KOS_KDR_U06

Absolwent potraﬁ posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi, w celu
pozyskiwania danych na temat surowców kosmetycznych i produktów kosmetycznych oraz uczestniczenia
w działaniach związanych z monitorowaniem i nadzorowaniem bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

KOS_KDR_U16

Absolwent potraﬁ rozróżnić defekty skóry pozostające w kompetencji kosmetologa od stanów
chorobowych wymagających konsultacji lekarskiej

KOS_KDR_U17

Absolwent potraﬁ wykonywać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem ich
wskazań i przeciwwskazań

KOS_KDR_U18

Absolwent potraﬁ rozwiązywać problemy fachowe napotykane w dziedzinie kosmetologii

KOS_KDR_U20

Absolwent potraﬁ analizować akty prawne związane z wytwarzaniem i obrotem kosmetyków oraz zmiany
zachodzące w polskim prawie podatkowym, patentowym oraz dotyczącym ochrony własności
intelektualnej

KOS_KDR_U25

Absolwent potraﬁ przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie dostosowanej do przygotowania
osób/grup docelowych, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych

KOS_KDR_U26

Absolwent potraﬁ korzystać z popularno-naukowego i naukowego piśmiennictwa krajowego i
zagranicznego i krytycznie interpretować informacje w nich zawarte

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
KOS_KDR_W02

Absolwent zna i rozumie budowę i funkcje organizmu człowieka w zakresie niezbędnym do świadomego
wykonywania zabiegów kosmetycznych

Absolwent zna i rozumie metody oceny oraz objawy i przyczyny zaburzeń funkcjonowania i zmian
chorobowych skóry i jej przydatków, także w kontekście wykonywania zabiegów kosmetycznych, w
KOS_KDR_W03
szczególności z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej oraz współpracy ze specjalistami innych zawodów
medycznych
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Kod
KOS_KDR_W04

Treść
Absolwent zna i rozumie etiopatogenezę chorób skóry oraz chorób cywilizacyjnych; leczenie schorzeń
tkanki skórnej i przydatków

Absolwent zna i rozumie działanie i losy ksenobiotyków w organizmie oraz mechanizmy działania
KOS_KDR_W05 toksycznego i niepożądane interakcje ksenobiotyków, w tym kosmetyków i substancji czynnych
stosowanych w dermatologii
KOS_KDR_W06

Absolwent zna i rozumie kryteria różnicowania defektów kosmetycznych i chorób skóry, zasadność
wykonywania dopuszczalnych i zalecanych zabiegów kosmetycznych

Absolwent zna i rozumie zasady promocji zdrowia i proﬁlaktyki zdrowotnej,wybrane modele zachowań
KOS_KDR_W07 prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka oraz uwarunkowania
kulturowe potrzeb i problemów jednostek oraz grup społecznych
KOS_KDR_W08

Absolwent zna i rozumie chemiczną budowę surowców kosmetycznych i zasady prawidłowego
nazewnictwa oraz ich właściwości kosmetyczne i metody oceny bezpieczeństwa kosmetyków

KOS_KDR_W11

Absolwent zna i rozumie społeczne, ekonomiczno-gospodarcze oraz prawne uwarunkowania wykonywania
działalności zawodowej kosmetologa oraz zasady obrotu kosmetykami na terenie UE
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