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Samodzielna Pracownia Kosmetologii 

1 
Procedury higieniczne w gabinecie kosmetycznym- higiena 
rąk. 

Hygiene procedures in the beauty salon- hands hygiene. mgr Katarzyna Wołosik 

2 
Rola i znaczenie dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie 
kosmetycznym. 

The role and importance of disinfection and sterilization in 
the beauty salon. 

mgr Katarzyna Wołosik 

3 Ocena wskaźnika BMI i WHR wśród studentek kosmetologii. 
Evaluation of BMI and WHR ratio among students of 
cosmetology. 

mgr Katarzyna Wołosik 

4 Wpływ hormonów na wygląd mężczyzn.  The influence of hormones on the appearance of men. mgr Katarzyna Wołosik 

5 Zastosowanie darsonwalizacji w problemach skóry głowy. Darsonvalization in the scalp problems. mgr Katarzyna Wołosik 

6 Fizjologia i patofizjologia cyklu włosa. Physiology and pathophysiology of the hair cycle  mgr Katarzyna Wołosik 

7 Łysienie androgenowe – diagnostyka i leczenie. Alopecia androgenetica - diagnosis and treatment. mgr Katarzyna Wołosik 

8 
Trichoskopia - metoda diagnostyki problemów skóry głowy i 
włosów. 

Trichoscopy - method for diagnosing problems of the scalp 
and hair. 

mgr Katarzyna Wołosik 

9 
Trichogram - metoda diagnostyki problemów skóry głowy i 
włosów. 

Trichogram - method for diagnosing problems of the scalp 
and hair. 

mgr Katarzyna Wołosik 

10 Problem łojotoku w gabinecie kosmetycznym. The seborrhea problem in cosmetic. mgr Katarzyna Wołosik 

11 
Technologia IPL — zapobieganie odrastaniu włosów w 
warunkach domowych. 

IPL home care technology - preventing re-growth of hair. mgr Katarzyna Wołosik 

Kierunek studiów: 

Kosmetologia – I stopnia  



12 
Jednoczesne stosowanie muzykoterapii i aromaterapii, jako 
czynnik relaksujący w gabinecie kosmetycznym. 

Simultaneous applying the music therapy and the 
aromatherapy, as the relaxing factor in a beauty parlor. 

mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

13 Barokowy ideał kobiecego piękna. Baroque ideal of the women's beauty. mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

14 Makijaż i stylizacja Wiosna – typ urody. Make-up and styling Spring - type of beauty. mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

15 Makijaż i stylizacja Lato - typ urody. Make-up and styling Summer - type of beauty mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

16 Nawilżenie skóry i substancje nawilżające. Moisturizing the skin and moistening substances. mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

17 Styl, elegancja, szyk – ideał kobiecego piękna lat 40. 
Style, elegance, chic - ideal of the women's beauty of years 
40. 

mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

18 Możliwości kształtowania sylwetki w kosmetologii. Possibilities of the forming of the silhouette in the cosmetic. mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

19 Paznokcie - pielęgnacja w gabinecie kosmetycznym. Nails - care in a beauty parlor. mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

20 Zastosowanie ozonu w kosmetologii. Using ozone in the cosmetic. mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

21 
Współczesne postrzeganie piękna kobiecego ciała w różnych 
kulturach świata – ujęcia współczesne i historyczne. 

Contemporary perceiving the beauty of the women's body in 
various cultures of world - contemporary and historical 
takes. 

mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

22 
Glinki kosmetyczne – rodzaje i zastosowanie w zabiegach 
kosmetycznych. 

Clays and cosmetic benefits of the use in cosmetic 
procedures. 

mgr Kornelia Hlebowicz-Sarat 

23 
Wpływ zabiegów pielęgnujących i wzmacniających płytkę 
paznokciową na wygląd paznokci. 

Influence of nourishing and strengthening the nail plate to 
the nail appearance. 

mgr Iwona Kuźmicz  

24 Metody pielęgnacji i poprawy wyglądu rzęs i brwi. 
Methods of care and improve the appearance of eyelashes 
and eyebrows. 

mgr Iwona Kuźmicz 

25 
Oczyszczanie manualne jako zabieg wspomagający 
pielęgnację cery trądzikowej. 

Manual cleansing treatment as adjuvant care acne. mgr Iwona Kuźmicz 

26 
Skuteczność zastosowania zabiegu jonoforezy w pielęgnacji 
cery naczyniowej. 

Efficacy of iontophoresis treatment of vascular skin care. mgr Iwona Kuźmicz 

27 Zastosowanie flawonoidów w pielęgnacji skóry wrażliwej. The use of flavonoids in sensitive skin. mgr Iwona Kuźmicz 

28 
Zabieg w witaminą A jako zabieg nawilżający stosowany w 
pielęgnacji skóry twarzy. 

Treatment with vitamin A as a moisturizing treatment used 
for facial skin care. 

mgr Iwona Kuźmicz 

29 
Wykorzystanie naturalnych olejów roślinnych w 
kosmetologii. 

The use of natural vegetable oils in cosmetology. mgr Iwona Kuźmicz 

http://kobiecosc.info/styl-elegancja-szyk-ideal-kobiecego-piekna-lat-40/


30 
Zastosowanie kosmetyków kolorowych do makijażu 
dziennego kobiety dojrzałej. 

The use of color cosmetics makeup daily mature women. mgr Iwona Kuźmicz 

31 Makijaż kamuflujący niedoskonałości skóry. Makeup camouflage skin imperfections. mgr Iwona Kuźmicz 

32 Współczesne trendy w makijażu i metodyka ich wykonania. 
Contemporary trends in makeup and methods of their 
implementation. 

mgr Iwona Kuźmicz 

33 Aromaterapia w kosmetologii. Aromatherapy in cosmetology. mgr Iwona Kuźmicz 

34 
Makijaż jako element terapii wybranych problemów 
skórnych. 

The use of make up in therapy of various skin problems. 
 

mgr Marta Wacewicz 

35 Psychologiczne aspekty wybranych zmian skórnych. Psychological impact of various skin disorders. mgr Marta Wacewicz 

36 Korygowanie kształtu brwi – wskazania i metody. Reconstruction of eyebrows- indications and methods mgr Marta Wacewicz 

37 Wykorzystanie kwasu salicylowego w kosmetologii. The use of salicylic acid in cosmetology. mgr Marta Wacewicz 

38 
Wykorzystanie właściwości kwasu pirogronowego w 
kosmetologii. 

The use of pyruvic acid in cosmetic treatments. mgr Marta Wacewicz 

39 
Diagnostyka skóry podstawą prawidłowej pielęgnacji w 
gabinecie kosmetycznym. 

Skin diagnosis - the base of appropriate skin care in 
cosmetology. 

mgr Marta Wacewicz 

40 Wpływ czynników zewnętrznych na wygląd skóry dłoni. The influence of external factors on hand’s skin. mgr Marta Wacewicz 

41 Skóra wrażliwa - problem dermatologiczny i kosmetyczny. Sensitive skin- dermatologic and cosmetic problem. mgr Marta Wacewicz 

42 Mezoterapia-wskazania i metody. Mesotherapy – indications and methods. mgr Marta Wacewicz 

43 
Zastosowanie wybranych technik kosmetycznych w 
pielęgnacji paznokci. 

Use of various cosmetic treatments for nails. mgr Marta Wacewicz 

44 Zastosowanie makijażu w profilaktyce trądziku różowatego. The use of camouflage in rosacea. mgr Marta Wacewicz 

45 Znaczenie analizy kolorystycznej w makijażu i stylizacji. The importance of color analysis in make-up and styling. mgr Natalia Łapińska 

46 Makijaż w produkcjach filmowych i sesjach fotograficznych. Make-up in film productions and photo sessions. mgr Natalia Łapińska 

47 Znaczenie makijażu w kreowaniu wizerunku. Meaning of makeup in creating the image. mgr Natalia Łapińska 

48 Sposoby działania i zastosowanie masek kosmetycznych. Methods of work and use of cosmetic masks. mgr Natalia Łapińska 

49 Różnorodność metod i terapii antycellulitowych w The diversity of methods and anti-cellulite treatments in mgr Natalia Łapińska 



kosmetologii. cosmetology. 

50 
Metody redukcji tkanki tłuszczowej w praktyce 
kosmetologicznej. 

Methods of reducing body fat in the practice of 
cosmetology. 

mgr Natalia Łapińska 

51 Kosmetologiczne metody terapii zmian trądzikowych. Cosmetic treatments for acne. mgr Agnieszka Ciochanowska 

52 
Zastosowanie bańki chińskiej w redukcji cellulitu i nadmiaru 
tkanki tłuszczowej. 

The use of the Chinese bubble in reduction of cellulite and 
fat tissue. 

mgr Agnieszka Ciochanowska 

53 Kosmetologiczne metody niwelowania przebarwień. Cosmetic treatments for hyperpigmentations. mgr Agnieszka Ciochanowska 

54 
Wykorzystanie mezoterapii mikroigłowej w terapii różnych 
problemów skóry. 

The use of microneedle mesotherapy in cosmetic 
treatments. 

mgr Agnieszka Ciochanowska 

55 Makijaż czyni cuda – modelowanie kształtu oczu i twarzy. Make up miracles- face and eyes contouring. mgr Agnieszka Ciochanowska 

56 Pedicure kosmetyczny a pedicure leczniczy. Cosmetic and medical pedicure- comparison. mgr Agnieszka Ciochanowska 

Samodzielna Pracownia Medycyny Estetycznej 

57 Nici liftingujące– alternatywa dla liftingu chirurgicznego. Thread lifting - an alternative to a surgical facelift. dr hab. Andrzej Przylipiak 

58 
Rola tradycyjnej medycyny chińskiej w medycynie 
przeciwstarzeniowej XXI wieku. 

The role of traditional Chinese medicine in anti-aging 
medicine XXI century. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

59 
Termicznie kontrolowana radiofrekwencja (RF) w usuwaniu 
zmarszczek i zwiększaniu napięcia skóry. 

Thermally controlled radiofrequency (RF) in removing 
wrinkles and increasing skin tone 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

60 
Kolagen – zastosowanie w kosmetologii i medycynie 
estetycznej. 

Collagen - used in cosmetology and aesthetic medicine. dr hab. Andrzej Przylipiak 

61 Zmiany dermatologiczne u kobiet w ciąży. Dermatological rash in pregnant women. dr hab. Andrzej Przylipiak 

62 
Zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej u 
chorych na łuszczycę. 

Cosmetological and aesthetic medicine procedures in 
patients sufferance from psoriasis. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

63 
Wykorzystanie lasera w kosmetologii i medycynie 
estetycznej. 

The use of laser in cosmetology and aesthetic medicine. dr hab. Andrzej Przylipiak 

64 
Wpływ peelingów chemicznych na wzrost tworzenia 
kolagenu w skórze. 

Effect of chemical peels to an increased formation of 
collagen in the skin. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

65 
Wpływ minoksydylu na wzrost włosów u probantów przy 
zastosowaniu testu na wypadanie włosów. 

The impact of minoxidil hair growth in probands using a test 
for hair loss. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

66 
Wpływ minoksydylu na wzrost włosów u probantów przy 
zastosowaniu samooceny ankietowej. 

The impact of minoxidil hair growth in probands using self-
respondents. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 



67 
Wpływ szamponu Selsun na wzrost włosów u probantów 
przy zastosowaniu testu na wypadanie włosów. 

The impact of shampoo Selsun hair growth in probands 
using a test for hair loss. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

68 
Wpływ szamponu Selsun na wzrost włosów u probantów 
przy zastosowaniu samooceny ankietowej. 

The impact of shampoo Selsun hair growth in probands 
using self-respondents. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

69 
Wpływ szamponu Spectral  F7 (astressin B) na wzrost 
włosów u probantów przy zastosowaniu testu na wypadanie 
włosów. 

The impact of shampoo Spectral F7 (astressin B) on hair 
growth in probands using a test for hair loss. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

70 
Wpływ  szamponu Spectral F7 (Astressin-B) na wzrost 
włosów u probantów przy zastosowaniu samooceny 
ankietowej. 

The impact of shampoo Spectral F7 (Astressin-B) on hair 
growth in probands using self-respondents. 

dr hab. Andrzej Przylipiak 

71 Grzyby w środowisku człowieka. Fungi in the human environment. dr n. med. Marek Niczyporuk 

72 Czy boimy się nowotworów skóry? Badanie ankietowe. Are we afraid of skin cancer? The questionnaire study. dr n. med. Marek Niczyporuk 

73 
Kompetencje kosmetologa w wspomaganiu leczenia chorób 
skóry. Ocena wiedzy studentów III roku kosmetologii. 

Competence of cosmetologist in supporting the treatment of 
skin diseases. Assess the knowledge of III year students of 
cosmetology. 

dr n. med. Marek Niczyporuk 

74 
Zabiegi wykonywane w gabinecie kosmetycznym w różnych 
porach roku. 

Treatments in cosmetic surgery at different seasons of the 
year. 

dr n. med. Marek Niczyporuk 

75 
Trądzik różowaty. Możliwości terapeutyczne w zakresie 
gabinetu kosmetologicznego. 

Acne rosacea. Therapeutic possibilities of cosmeticians. dr n. med. Marek Niczyporuk 

76 Choroby łojotokowe skóry – problem okresu dojrzewania? Seborrheic skin disease - problems of adolescence? dr n. med. Marek Niczyporuk 

77 
Choroby skóry którymi można zakazić się w gabinecie 
kosmetycznym. 

Skin diseases which possible to become infected in a beauty 
salon. 

dr n. med. Marek Niczyporuk 

78 
Zabiegi fotoodmładzania z użyciem laserów - kompetencje 
kosmetologa. 

Photorejuvenation treatments with lasers - competence 
cosmetologist. 

dr n. med. Marek Niczyporuk 

 


