
                Załącznik nr 1 
 

Efekty uczenia się: 

Jednostka prowadząca kierunek studiów 
Wyższa szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
Metropolitalne Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu 

Nazwa kierunku studiów Zarządzanie Zdrowiem i Wellness 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 6 poziom PRK 

Profil studiów Praktyczny 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Licencjat 

Dziedzina nauki Nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych. 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny 
naukowej, do których odnoszą się efekty uczenia 
się 

Dziedziny: Dyscypliny: 

Nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki o zdrowiu (70%) 

Nauk społecznych nauki o zarządzaniu i 
jakości (25%) 
psychologia (5%) 

Symbol 
Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty 

uczenia się: 

Odniesienie do kodów 

charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  dla obszaru 

kształcenia nauk 

medycznych i nauk o 

zdrowiu oraz nauk o 

kulturze fizycznej na 

poziomie 6 

Wiedza 

K_W01 Zna i rozumie zasady rozwoju 

fizycznego i psychospołecznego 

człowieka, a także związek pomiędzy 

zachowaniem zdrowia i jakością życia 

ludzkiego.  

 

Anatomia człowieka, Akupunktura, 

Energetyka organizmu, Fizjologia 

człowieka, Biochemia, Psychologia 

zdrowia, Terapie zdrowotne, Zdrowie 

publiczne, Styl życia a choroby 

cywilizacyjne, Wychowanie fizyczne, 

Techniki masażu, Pierwsza pomoc 

przedmedyczna, Projekt dyplomowy, 

Integracja międzykulturowa, 

Kluczowe kompetencje społeczne 

P6S_WG 

K_W02 Ma wiedzę z zakresu budowy i funkcji 

organizmu człowieka pozwalającą na 

właściwe rozumienie stanu zdrowia.  

Anatomia człowieka,  Akupunktura, 

Fizjologia człowieka, Energetyka 

organizmu, Biochemia, Odporność 

organizmu, Refleksoterapia, Technika 

masażu, Face lifting, Masaż 

P6S_WG 



nowoczesny,  Masaż ajurwedyjski,  

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

K_W03 Rozumie i potrafi wyjaśnić wzajemne 

zależności pomiędzy układem 

pokarmowym, a  układem  nerwowym, 

krążenia i oddychania,  moczowym i  

dokrewnym.  

Podstawy żywienia człowieka, Styl 

życia a choroby cywilizacyjne, 

Fizjologia człowieka 

P6S_WK 

K_W04 Mając wiedzę o człowieku, różnicuje 

działanie prawidłowe, zaburzone i 

patologiczne.  

 

Anatomia człowieka, Biochemia, 

Fizjologia człowieka, Energetyka 

organizmu, Odporność organizmu, 

Styl życia a choroby cywilizacyjne, 

Choroby alergiczne, Technika masażu, 

Terapie zdrowotne, Choroby skóry, 

Choroby zakaźne, Masaż nowoczesny,  

Masaż ajurwedyjski, Pierwsza pomoc 

przedmedyczna 

P6S_WG 

K_W05 Definiuje i wyjaśnia  pojęcia z zakresu 

zdrowia publicznego.  

 

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia P6S_WG 

K_W06 Zna strategię planowania i realizacji 

programów profilaktycznych, działań 

promujących zdrowie i praktycznej 

edukacji zdrowotnej.  

 

Promocja zdrowia, Projektowanie 

programów wellness i SPA, Turystyka 

zdrowotna 

P6S_WG 

K_W07 Zna zasady korzystania z dóbr 

materialnych i intelektualnych z 

zachowaniem zasad praw autorskich  i 

ochrony własności przemysłowej.  

 

Podstawy prawa i ochrona własności 

intelektualnej, Wychowanie fizyczne 

P6S_WG 

K_W08 Zna podstawy prawne i organizacyjne  

podmiotów gospodarczych, instytucji, 

stowarzyszeń oraz organizacji. Zna 

zasady organizacji czasu i miejsca pracy 

oraz ich wpływ na prawne podstawy 

funkcjonowania usług zdrowotnych.  

 

Podstawy prawa i ochrona własności 

intelektualnej, Prawo gospodarcze, 

Praktyka „kompetencje pracownicze”, 

Praktyka branżowa 

P6S_WG 

K_W09 Zna podstawowe zasady komunikacji 
społecznej.  

Kluczowe kompetencje społeczne, 

Komunikacja interpersonalna, 

Komunikacja wizerunkowa, Integracja 

międzykulturowa 

P6S_WG 

K_W10 Ma podstawową wiedzę z zakresu 

zdrowia środowiskowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

pochodzenia, natury i mechanizmu 

oddziaływania czynników 

środowiskowych na organizm 

człowieka, podstawowych technik i 

narzędzi eliminacji. 

Zdrowie publiczne, Innowacje  w 

ochronie zdrowia, Styl życia a choroby 

cywilizacyjne, Podstawy 

epidemiologii, Ekologia człowieka 

P6S_WG, P6S_WK 



K_W11 Ma podstawową wiedzę i przedstawia 

terminologię z zakresu kosmetologii, 

aromaterapii, fitoterapii, balneoterapii, 

hydroterapii, termoterapii, arteterapii, 

talasoterapii, argilloterapii, 

kinezyterapii, wibroterapii, 

dźwiękoterapii, peloterapii, 

koloroterapii, refleksoterapii i 

muzykoterapii. 

Podstawy kosmetologii, Usługi 

wellness i SPA, Terapie zdrowotne, 

Projektowanie programów wellness i 

SPA, Innowacje w ochronie zdrowia, 

Arteterapia, Refleksoterapia 

P6S_WG 

K_W12 Zna i rozumie możliwości wykorzystania 

osiągnięć nauk przyrodniczych do 

wspierania działań prozdrowotnych.  

 

Ziołolecznictwo, Suplementacja, 

Ekologia człowieka, Farmakologia 

P6S_WK 

K_W13 Posiada wiedzę w zakresie technik 

klasycznych w masażu nowoczesnym i 

ajurwedyjskim.  

 

Masaż nowoczesny, Techniki masażu,  

Masaż ajurwedyjski 

P6S_WG 

K_W14 Ma wiedzę w zakresie podstaw higieny 

oraz żywienia człowieka pozwalającą na 

właściwe rozumienie zasad zdrowego 

trybu życia, w warunkach równowagi 

relacji z otoczeniem społecznym i 

środowiskiem przyrodniczym.  

 

Zdrowie publiczne, Podstawy 

epidemiologii, Podstawy żywienia 

człowieka, Podstawy psychologii,  

Innowacje  w ochronie zdrowia, 

Wychowanie fizyczne 

P6S_WG, P6S_WK 

K_W15 Ma podstawową wiedzę i zna 

podstawową terminologię z zakresu 

symptomatologii wybranych zaburzeń i 

zmian chorobowych o największym 

znaczeniu dla zdrowia publicznego 

pozwalającą na właściwe rozumienie 

ich objawów.  

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia, 

Podstawy epidemiologii, Choroby 

zakaźne, Odporność organizmu, 

Choroby alergiczne, Choroby skóry, 

Styl życia a choroby cywilizacyjne, 

Innowacje w ochronie zdrowia 

P6S_WG 

K_W16 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu 

cechy człowieka jako twórcy zdrowego 

stylu życia i podmiotu konstytuującego 

struktury społeczne w zakresie wellness 

oraz zasady ich funkcjonowania.  

 

Podstawy psychologii, Psychologia 

zdrowia, Promocja zdrowia, Styl życia  

a choroby cywilizacyjne, Innowacje w 

ochronie zdrowia, Face lifting 

P6S_WG, P6S_WK 

K_W17 Zna historię, filozofię i metody 
holistycznego  wspierania organizmu w 
trakcie leczenia.  
 

Akupunktura, Refleksoterapia, 

Ziołolecznictwo 

P6S_WG 

K_W18 Ma podstawową wiedzę 

dermatologiczną w zakresie 

studiowanego kierunku.  

 

Podstawy kosmetologii, Choroby 

skóry, Odporność organizmu, Choroby 

alergiczne 

P6S_WG 

K_W19 Opisuje sposób funkcjonowania układu 

odpornościowego i narządów 

limfatycznych oraz wpływ czynników 

Odporność organizmu, Wychowanie 

Fizyczne, Farmakologia, 

Ziołolecznictwo  

P6S_WG, P6S_WK 

 



zewnętrznych na odpowiedź 

immunologiczną.  

 

K_W20 Ma podstawową wiedzę z zakresu 

farmakologii, suplementacji i wpływu 

leków na organizm człowieka.  

Suplementacja, Farmakologia P6S_WK 

K_W21 Ma wiedzę w zakresie współczesnych 

koncepcji zarządzania.  Zna i rozumie 

kompetencje zawodu managera w 

systemie zarządzania ośrodkiem SPA i 

wellness, a także w systemie ochrony i 

promocji zdrowia.  

 

Podstawy zarządzania,  Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi, Zarządzanie 

kryzysowe, Zarządzanie ryzykiem, 

Podstawy marketingu,  Warsztaty 

umiejętności menadżerskich, Biznes 

plan, Projektowanie programów 

wellness i SPA, Projekt dyplomowy 

P6S_WG 

K_W22 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia 

społecznych, ekonomicznych, prawnych 

i innych uwarunkowań działalności w 

zakresie usług zdrowotnych.  

 

Wybrane zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi, Prawo 

gospodarcze, Konkurencyjność 

przedsiębiorstw, Praktyka branżowa, 

Podstawy marketingu, Etyka,  

Podstawy zarządzania, Integracja 

międzykulturowa, Komunikacja 

interpersonalna 

P6S_WG 

K_W23 Ma podstawową wiedzę w zakresie 

teorii zarządzania oraz istoty, 

uwarunkowań i praw procesu 

decyzyjnego. 

Podstawy zarządzania, Wybrane 

zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

P6S_WG 

K_W24 Posiada podstawową wiedzę z zakresu 

hotelarstwa, turystyki i rekreacji, zna 

specyfikę usług hotelarskich i potrafi 

określić rodzaje klienta.  

Ośrodki odnowy biologicznej, 

Projektowanie programów wellness i 

SPA, Turystyka zdrowotna, Usługi 

wellness i SPA, Psychologia klienta 

P6S_WG 

K_W25 Ma podstawową wiedzę dotyczącą 

podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej wykorzystując 

wiedzę uzyskaną w ramach kierunku.  

Podstawy zarządzania, Biznes plan,  

Podstawy marketingu, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi, Zarządzanie 

zasobami ludzkimi,  Zarządzanie 

ryzykiem,  Zarządzanie kryzysowe, 

Praktyka  branżowa 

P6S_WG 

K_W26 Posiada wiedzę językową pozwalającą 

na formułowanie opinii dotyczących 

własnej osoby i otoczenia, wybranego 

zawodu, czasu wolnego oraz wiedzę 

dotyczącą zachowań językowych i 

kulturowych na obszarze uczonego 

języka.  

Język obcy, Język obcy specjalistyczny,  

Kultura języka polskiego 

P6S_WG 

K_W27 Posiada wiedzę merytoryczną i 

metodologiczną niezbędną do 

Projekt dyplomowy, Przygotowanie 

do egzaminu dyplomowego 

P6S_WG 



przygotowania raportów, projektów 

dyplomowych.  

K_W28 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie 

oceny ryzyka zawodowego, zagadnień z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Szkolenie BHP, Podstawy 

kosmetologii, Choroby zakaźne, 

Podstawy epidemiologii, Ekologia 

człowieka, Praktyka „kompetencje 

pracownicze” 

P6S_WK 

K_W29 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu 

zarządzania zespołem, zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz zarządzania 

organizacją. 

Podstawy zarządzania, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

P6S_WG 

K_W30 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu 

zarządzania w ramach systemu ochrony 

i promocji zdrowia, ze szczególnym 

uwzględnieniem zarządzania w zakresie 

usług. 

 

Podstawy zarządzania, Wybrane 

zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

P6S_WG 

 

K_W31 Zna i rozumie zagadnienia dotyczące 

standardów jakości w zakresie 

prowadzenia usług. 

Podstawy zarządzania, Wybrane 

zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Zarządzanie 

zasobami ludzkimi 

P6S_WG, P6S_WK 

 

Umiejętności 

K_U01 Potrafi identyfikować problemy z 

zakresu zdrowia publicznego.  

 

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia, 

Podstawy żywienia człowieka 

P6S_UW 

K_U02 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z 

zakresu kosmetologii, dermatologii, 

farmakologii i ziołolecznictwa, 

aromaterapii i receptury kosmetyku do 

właściwego dobrania kosmetyku i 

nutrikosmetyku w pielęgnacji 

zewnętrznej i wewnętrznej.  

 

Podstawy kosmetologii, Ekologia 

człowieka, Ziołolecznictwo, 

Farmakologia, Suplementacja, 

Choroby skóry, Choroby alergiczne 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi wykonać specjalistyczne zabiegi 

medycyny wschodniej w odnowie 

biologicznej.  

Akupunktura, Refleksoterapia P6S_UW, P6S_UU 

K_U04 Potrafi zademonstrować zdobytą 

wiedzę w celu poszerzania działalności 

rekreacyjnej i zdrowotnej oraz 

rozwiązywać  problemy pojawiające się 

w czasie realizacji zadań rekreacyjnych i 

zdrowotnych.  

 

Psychologia klienta, Wychowanie 

Fizyczne, Technika masażu, Masaż 

nowoczesny, Usługi wellness i SPA, 

Turystyka zdrowotna, 

Refleksoterapia, Arteterapia, 

Innowacje w ochronie zdrowia, 

Akupunktura, Terapie zdrowotne, 

Face lifting, Ekologia człowieka, 

Promocja zdrowia, Masaż 

ajurwedyjski, Praktyka branżowa 

P6S_UW, P6S_UK 



K_U05 Wykorzystuje umiejętności praktyczne  

z zakresu technik  stosowanych w 

masażu.  

 

Masaż nowoczesny, Technika masażu, 

Masaż ajurwedyjski 

P6S_UW 

K_U06 Potrafi interpretować wyniki 

podstawowych wskaźników: 

fizjologicznych, biofizycznych i 

morfologicznych, pozwalających 

diagnozować stan organizmu.  

Fizjologia człowieka, Biochemia, 

Energetyka człowieka, Pierwsza 

pomoc przedmedyczna 

P6S_UW 

K_U07 Potrafi wykorzystać specjalistyczną 

terminologię z zakresu nauk 

medycznych w celu propagowania 

wiedzy na temat wellness i zdrowego 

stylu życia.  

Anatomia człowieka, Fizjologia 

człowieka, Biochemia, Energetyka 

człowieka, Innowacje w ochronie 

zdrowia, Terapie zdrowotne 

P6S_UW, P6S_UU 

K_U08 Korzysta z zebranego materiału na 

tematy ogólne i zawodowe związane z 

usługami zdrowotnymi, z 

wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w 

zakresie nauk o zdrowiu.  

Anatomia człowieka, Fizjologia 

człowieka, Biochemia, Energetyka 

człowieka, Akupunktura, Praktyka 

branżowa,  Kultura języka polskiego, 

Podstawy epidemiologii, Promocja 

zdrowia 

P6S_UW, P6S_UK 

K_U09 Jest świadomy ważności 

programowania, planowania i 

realizowania osobistego rozwoju przez 

całe życie oraz inicjuje działania 

dbałości o sprawność fizyczną dla 

promowania zdrowia i właściwego 

wykonywania swojego zawodu. 

Promocja zdrowia, Zdrowie publiczne, 

Usługi wellness i SPA, Terapie 

zdrowotne, Wychowanie fizyczne 

P6S_UU 

K_U10 Potrafi identyfikować, interpretować, 

wyjaśniać  zjawiska i procesy w 

obszarze wellness oraz relacje między 

nimi, z wykorzystaniem wiedzy z nauk 

społecznych.  

Podstawy psychologii, Psychologia 

klienta, Podstawy zarządzania, 

Podstawy marketingu, Turystyka 

zdrowotna, Kluczowe kompetencje 

społeczne,  Projekt dyplomowy, 

Przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego, Komunikacja 

wizerunkowa 

P6S_UW 

K_U11 Pozyskuje dane oraz informacje 

niezbędne do interpretacji, oraz 

diagnozy w procesach rozwiązywania 

problemów psychologicznych.  

Podstawy psychologii, Psychologia 

klienta, Etyka 

P6S_UW,  P6S_UK 

K_U12 Potrafi dobrać terapię zdrowotną, 

mając na uwadze  indywidualne dobro 

klienta i pracownika.  

Terapie zdrowotne, Podstawy 

żywienia człowieka, Suplementacja, 

Ziołolecznictwo, Usługi Wellness i 

Spa, Technika masażu, Masaż 

nowoczesny, Innowacje w  ochronie 

zdrowia, Akupunktura, 

Refleksoterapia, Masaż ajurwedyjski 

P6S_UW 



K_U13 Potrafi rozpoznać skórne zmiany 

chorobowe.  

Podstawy kosmetologii, Choroby 

skóry, Choroby zakaźne, Choroby 

alergiczne 

P6S_UW 

K_U14 Potrafi wykonywać zabiegi z zakresu 

kosmetologii pielęgnacyjnej z 

uwzględnieniem wskazań i 

przeciwwskazań.  

Podstawy kosmetologii, Usługi 

wellness i Spa 

P6S_UW 

K_U15 Potrafi wprowadzić w codzienne życie 

swoje i pracowników relaksacyjne 

metody, pozwalające stworzyć 

umiejętności w radzeniu sobie ze 

stresem i pomóc w jego redukcji.   

Terapie zdrowotne,  Innowacje w  

ochronie zdrowia, Wychowanie 

Fizyczne, Face lifting 

P6S_UW 

K_U16 Potrafi wyjaśniać i analizować 
podstawowe terminy z zakresu 
prawoznawstwa.  

Prawo gospodarcze P6S_UW 

K_U17 Potrafi prognozować i modelować 

procesy w obszarze wellness oraz ich 

praktyczne skutki z wykorzystaniem 

metod i narzędzi z nauk społecznych 

oraz ekonomicznych.  

Podstawy zarządzania, Podstawy 

marketingu,  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi,  Wybrane zagadnienia z 

ekonomii i przedsiębiorczości, 

Praktyka branżowa, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi,  Biznes plan, 

Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie 

kryzysowe,  Projekt dyplomowy, 

Przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

P6S_UW 

K_U18 Potrafi prognozować i organizować 

pracę placówek, począwszy od 

organizacji specjalistycznych usług z 

zakresu fizjoterapii, odnowy 

biologicznej, aż po zarządzanie marką, 

planowanie i finanse.  

Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

Praktyka branżowa, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi, 

Projektowanie programów wellness i 

SPA,  Kluczowe kompetencje 

społeczne 

P6S_UW, P6S_UO 

K_U19 Umiejętnie korzysta z różnorodnych 

źródeł informacji, w tym 

elektronicznych, w zakresie aktów  

prawnych regulujących funkcjonowanie 

systemu usług zdrowotnych. 

Podstawy prawa i ochrona własności 

intelektualnej, Prawo gospodarcze, 

Praktyka branżowa,  Praktyka 

"kompetencje pracownicze", 

Wybrane zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Zarządzanie 

kryzysowe 

P6S_UW, P6S_UU 

K_U20 Analizuje, identyfikuje zasady tworzenia 

i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości.  

Wybrane zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Prawo 

gospodarcze, Praktyka branżowa 

P6S_UW 

K_U21 Wyjaśnia znaczenie teorii komunikacji, 

analizuje terminologię z zakresu 

komunikacji społecznej.  

Komunikacja wizerunkowa, Kluczowe 

kompetencje społeczne,  Praktyka 

"kompetencje pracownicze",  

Integracja międzykulturowa 

P6S_UK 



K_U22 Potrafi inicjować i podtrzymywać 

interakcje z innymi podmiotami 

działalności, dbając o prawidłowe 

warunki komunikacji i unikając 

najczęstszych barier i błędów w 

skutecznym komunikowaniu się.  

Kluczowe kompetencje społeczne,  

Praktyka "kompetencje pracownicze", 

Komunikacja wizerunkowa,  

Integracja międzykulturowa 

P6S_UK 

K_U23 Stosuje w praktyce wybrane reguły i 

zasady organizujące pracę zawodową w 

miejscu pracy.  

Szkolenie BHP, Praktyka 

„kompetencje pracownicze”, Praktyka 

branżowa,  Etyka, Warsztaty 

umiejętności menadżerskich 

P6S_UO 

K_U24 Potrafi planować, realizować oraz 

dokumentować działania związane z 

zawodem menedżera, z 

uwzględnieniem obowiązujących norm 

oraz dostępnych warunków bazowych, 

społecznych i fizycznych.  

Projektowanie programów wellness i 

SPA,  Warsztaty umiejętności 

menadżerskich, Biznes plan, 

Zarządzanie ośrodkami zdrowotnymi, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

Podstawy marketingu 

P6S_UO 

K_U25 Porównuje aktualną ofertę obiektów 

SPA.  

 

Ośrodki odnowy biologicznej, Usługi 

wellness i SPA,  Projektowanie 

programów wellness i SPA 

P6S_UW, P6S_UO 

K_U26 Potrafi wykazać się specjalistycznymi 

umiejętnościami ruchowymi z zakresu 

wybranych form aktywności fizycznej 

właściwych dla programu kształcenia.  

Wychowanie fizyczne, Terapie 

zdrowotne, Face lifting 

P6S_UW 

K_U27 Posługuje się językiem obcym 

umożliwiającym komunikowanie się na 

podstawowym poziomie  

zgodnie z wymaganiami B2 ESOKJ.  

Język obcy, Język obcy specjalistyczny,  

Kultura języka polskiego 

P6S_UK 

K_U28 Potrafi wykonywać zadania w 

warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez: właściwy dobór 

źródeł informacji, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy i syntezy informacji, 

dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi w tym 

zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

Projekt dyplomowy, Przygotowanie 

do egzaminu dyplomowego, Praktyka 

branżowa,  Praktyka „kompetencje 

pracownicze”, Kultura języka 

polskiego 

P6S_UW 

K_U29 Przestrzega zasady higieny, a także 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w 

celu uniknięcia zakażenia własnego oraz 

klienta.  

Podstawy epidemiologii, Choroby 

zakaźne, Choroby skóry, Podstawy 

kosmetologii, Usługi wellness i SPA, 

Terapie zdrowotne, Akupunktura, 

Refleksoterapia, Masaż nowoczesny, 

Masaż ajurwedyjski, Szkolenie BHP 

P6S_UW 

K_U30 Potrafi rozpoznać podstawowe objawy i 

zastosować odpowiednie normy 

udzielania pierwszej pomocy w 

odniesieniu do konkretnej sytuacji.  

Pierwsza pomoc przedmedyczna P6S_UW 



K_U31 Potrafi samodzielnie stworzyć program 

dla ośrodka SPA i wellness.  

   

Projektowanie programów wellness i 

SPA,  Warsztaty  umiejętności  

menadżerskich, Konkurencyjność 

przedsiębiorstw,  Ośrodki odnowy 

biologicznej, Usługi wellness i SPA,  

Kluczowe kompetencje społeczne 

P6S_WG, P6S_WK 

Kompetencje społeczne 

K_K01 Prezentuje wysokie standardy moralne 

w pracy zawodowej, w rozstrzyganiu 

dylematów zawodowych kieruje się 

poczuciem dobra jednostki i misji 

społecznej.  

 

Promocja zdrowia, Etyka, Innowacje 

w  ochronie zdrowia, Zarządzanie 

kryzysowe, Zarządzanie ryzykiem, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

Zarządzanie ośrodkami zdrowotnymi, 

Konkurencyjność przedsiębiorstw,  

Podstawy prawa i ochrona własności 

intelektualnej, Praktyka 

„kompetencje pracownicze”, 

Wychowanie fizyczne 

P6S_KO 

K_K02 Zna wartość zdobytej wiedzy i 

umiejętności i na ich podstawie 

rozwiązuje problemy poznawcze i 

praktyczne, a także docenia znaczenie 

zdobytej wiedzy dla skuteczności i 

efektywności działania oraz 

wykorzystuje zdobytą wiedzę do 

projektowania działań zawodowych.  

Zna ograniczenia własnej wiedzy i 

rozumie potrzebę dalszego kształcenia. 

Jest przygotowany do podjęcia studiów 

II stopnia.  

Anatomia człowieka, Biochemia, 

Energetyka organizmu, Podstawy 

psychologii, Fizjologia człowieka, 

Podstawy zarządzania, 

Refleksoterapia, Podstawy 

kosmetologii, Fizjologia człowieka, 

Odporność organizmu, Terapie 

zdrowotne, Ziołolecznictwo, 

Projektowanie programów wellness i 

SPA, Farmakologia, Innowacje w  

ochronie zdrowia, Akupunktura, 

Choroby alergiczne, Choroby zakaźne, 

Choroby skóry, Prawo gospodarcze, 

Styl życia a choroby cywilizacyjne, 

Praktyka branżowa, Projekt 

dyplomowy, Przygotowanie do 

egzaminu dyplomowego,  Praktyka 

„kompetencje pracownicze”, 

Warsztaty umiejętności 

menadżerskich,  Wybrane 

zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Zdrowie publiczne 

P6S_KK, P6S_KR 

K_K03 Rozumie potrzebę ustawicznego 

pogłębiania wiedzy i kompetencji 

zawodowych z zakresu nauk 

przyrodniczych, społecznych, 

medycznych, nauk o zdrowiu.  

Praktyka branżowa, Kultura języka 

polskiego, Suplementacja, 

Ziołolecznictwo, Akupunktura, 

Ekologia człowieka, Podstawy 

kosmetologii, Podstawy żywienia 

człowieka, Terapie zdrowotne, 

Choroby alergiczne, Energetyka 

człowieka, Choroby skóry, Choroby 

zakaźne Biochemia, Fizjologia 

człowieka, Anatomia, Podstawy 

P6S_KR 



epidemiologii, Podstawy marketingu,  

Wybrane zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości, Wychowanie 

fizyczne 

K_K04 
Określa priorytety w realizowanych 

przez siebie lub zespół zadaniach 

praktycznych z zakresu dziedzin 

mających wpływ na odnowę 

biologiczną. 

Masaż nowoczesny, Technika masażu, 

Masaż ajurwedyjski, Usługi wellness i 

SPA, Podstawy kosmetologii, 

Refleksoterapia, Akupunktura, 

Terapie zdrowotne, Arteterapia, 

Innowacje w ochronie zdrowia 

P6S_KR 

K_K05 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

własne i innych oraz umie postępować 

w stanie zagrożenia zdrowia i życia.  

Szkolenie BHP, Podstawy 

epidemiologii, Pierwsza pomoc 

przedmedyczna, Zarządzanie 

zasobami ludzkimi, Zarządzanie 

kryzysowe, Zarządzanie ryzykiem, 

Podstawy kosmetologii, Terapie 

zdrowotne, Usługi wellness i Spa, 

Psychologia zdrowia, Ziołolecznictwo, 

Choroby zakaźne 

P6S_KO 

K_K06 Aktywnie uczestniczy w 

przygotowaniach projektów wellness i 

SPA, wykazuje wysoki poziom 

kreatywności.  

 

Usługi wellness i SPA, Projektowanie 

programów wellness i Spa,  Podstawy 

marketingu, Biznes plan, Turystyka 

zdrowotna, Warsztaty umiejętności 

menadżerskich, Ośrodki odnowy 

biologicznej, Face lifting, Komunikacja 

wizerunkowa, Promocja zdrowia, 

Projekt dyplomowy,  Praktyka 

„kompetencje pracownicze” 

P6S_KR 

K_K07 Współpracuje w grupie wykazując 

odpowiedzialność za optymalne 

rozwiązanie postawionego zadania 

praktycznego z zakresu dziedzin 

związanych z odnową biologiczną. 

Proponuje rozstrzygnięcia dylematów w 

zakresie realizowanych zadań.  

 

Kluczowe kompetencje społeczne, 

Komunikacja interpersonalna, 

Zarządzanie ośrodkami zdrowotnymi, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi,  

Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie 

kryzysowe, Promocja zdrowia, Etyka,  

Integracja międzykulturowa, Kultura 

języka polskiego, Praktyka 

„kompetencje pracownicze”  

P6S_KO 

K_K08 Jest zdolny do okazywania szacunku 

wobec klientów i pracowników oraz 

troski o ich dobro, a także 

odpowiedzialnego pełnienia funkcji 

zawodowych.  

Podstawy psychologii, Psychologia 

klienta, Psychologia zdrowia, 

Akupunktura, Arteterapia, Podstawy 

kosmetologii, Terapie zdrowotne, 

Usługi wellness i Spa, Refleksoterapia, 

Etyka,  Kultura języka polskiego, 

Komunikacja interpersonalna,   

Praktyka „kompetencje pracownicze”,  

P6S_KO, P6S_KR 



Wybrane zagadnienia z ekonomii i 

przedsiębiorczości 

K_K09 Jest świadomy znaczenia znajomości 

języków obcych w komunikacji oraz 

przyswajaniu informacji, a także w 

działalności zawodowej.  

Język obcy, Język obcy specjalistyczny P6S_KK 

K_K10 Jest zdolny do organizacji i prowadzenia 

działań na rzecz interesu publicznego 

oraz współorganizowania działalności 

na rzecz różnych środowisk społecznych 

i brania odpowiedzialności za 

podejmowane czynności i decyzje.  

Promocja zdrowia, Zdrowie publiczne, 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, 

Podstawy żywienia człowieka, 

Turystyka zdrowotna, Zarządzanie 

ośrodkami zdrowotnymi, 

Komunikacja wizerunkowa,  

Integracja międzykulturowa 

P6S_KO 



 


