Wyższa Szkoła zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Nazwa modułu/przedmiotu:
Pracownia kosmetyczna

Kod: MK_33/1/3

Kierunek studiów
KOSMETOLOGIA

Profil kształcenia:

Rok/semestr

praktyczny

III/V i VI

Specjalność
Kosmetologia praktyczna z elementami metodyki
kształcenia zawodowego

Język wykładowy:

Status modułu:

polski

obieralny
Liczba punktów ECTS:

Godziny: 165/87

19

Wykłady
-

Ćwiczenia/Laboratoria
165/87

Projekty/seminaria
-

Stopień studiów
I

Forma studiów

Obszary kształcenia

Podział ECTS*

stacjonarne/niestacjonarne

OM_1

100%

Rodzaj modułu w programie studiów: specjalnościowy
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Znajomość fizjologii i patofizjologii człowieka. Posiadanie wiedzy teoretycznej z zakresu dermatologii,
kosmetologii i medycyny fizykalnej.
Cele kształcenia
C1. Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie różnicowania, doboru i wykonywania pilingów chemicznych
w pielęgnacji cer problematycznych, defektów skóry.
C2.Rozwój kompetencji zawodowych w oparciu o nowe technologie w aparaturze kosmetycznej.
C3.Wprowadzenie nowych technik manualnych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z klientem w
gabinecie odnowy biologicznej i gabinecie kosmetycznym.
C4. Trening pisania i wygłoszenia referatu w zakresie edukacji zdrowotnej jako przygotowanie do
profesjonalnych wystąpień publicznych
Treści kształcenia
Ćwiczenia
1. Różnicowanie zmian w cerach Roseacea.
Zabiegi kosmetyczne w profilaktyce trądziku różowatego
2. APARATURA KOSMETYCZNA.
Mezoterapia bezigłowa. Nabycie umiejętności praktycznych w obsłudze aparatury w realizacji zabiegów
liftingujących dla cery dojrzałej. Wykorzystanie ultradźwięków w celu poprawy metabolizmu tkanki
łącznej jako profilaktyki zmarszczek mimicznych. Fale radiowe w kosmetologii. Mechanizm powstawania
ciepła w tkankach pod wpływem pulsacyjnych fal radiowych. Żelazko p/zmarszczkowe : wskazania i
p/wskazania do zabiegu.
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3. Projektowanie zabiegów kosmetycznych w oparciu o indywidualną diagnostykę klienta. Samodzielne
tworzenie dokumentacji zabiegowej.
4. Techniki liftingujące w kosmetologii. Diagnostyka napięć mięśni mimicznych twarzy. Wprowadzenie
nowoczesnych technik manualnych liftingujących owal twarzy.
5. Wybrane pilingi chemiczne w terapii defektów skóry. Zasady doboru pilingów, powikłania, wskazania,
przeciwwskazania, gojenie się skóry po peelingu chemicznym
6. Diagnostyka palpacyjna obrzęków pochodzenia limfatycznego i lipidowego.
7. Metodologia manualnego drenażu limfatycznego kończyn górnych i klatki piersiowej.
8. Analiza tekstu specjalistycznego. Przygotowanie projektów wystąpień w ramach edukacji zdrowotnej.
Wygłaszanie krótkich referatów.

Piśmiennictwo podstawowe:
G.Bringezu, O.Schreiner (2006)Kompleksowa terapia przeciwzastoinowa. , Pod red. K. Ślusarczyka, A.Kiszkis,
S.Biały Podręcznik limfologiczny. Wyd. Polskie Towarzystwo limfologiczne, Chorzów
Pod red. Z. Adamskiego, A. Kaszuby: Dermatologia dla kosmetologów. Wyd. U.M. im. K. Marcinkowskiego,
Poznań 2008.
S.Połoczańska-Godek, Techniki modelowania twarzy, Wyd. WSZUiE P-ń 2010
R. Grobstein: Wszystko o raku piersi. Wyd. W.A.B., Warszawa 2007.

Końcowa forma zaliczenia modułu: Zaliczenie z oceną
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