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Nauk o Zdrowiu
MEDYCYNA ESTETYCZNA DLA LEKARZY
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Medycyna
Estetyczna dla lekarzy jest legitymowanie się dyplomem ukończenia
studiów wyższych o profilu medycznym lekarskim lub
stomatologicznym.
Absolwent studiów podyplomowych „Medycyna Estetyczna dla
Lekarzy" uzyska kwalifikacje i praktyczne umiejętności z zakresu
medycyny i kosmetologii estetycznej. Absolwent uzyska uprawnienia
do wykonywania zabiegów produktowych z użyciem kwasu
hialuronowego nieusieciowanego i usieciowanego, nici estetycznych,
botoksu, produktów lipolitycznych i poprawiających kondycję skóry
używanych w mezoterapii, produktów autologicznych, takich, jak
osocze bogatopłytkowe i autologiczna fibryna. Absolwent uzyska
również kwalifikacje i praktyczne umiejętności do wykonywania
zabiegów z wykorzystaniem urządzeń najnowszej technologii w
medycynie estetycznej takich, jak IPL - SHR, lasery,
karboksyterapia, termoliza, plazma frakcyjna, HIFU, radiofrekwencja
mikroigłowa.
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Liczba punktów
ECTS:
270
Liczba godzin:
nie
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty Zakres zajęć praktycznych:

- zabiegi produktowe z użyciem kwasu hialuronowego
nieusieciowanego i usieciowanego, nici estetycznych, toksyny
botulinowej, produktów lipolitycznych i poprawiających kondycję
skóry używanych w mezoterapii, produktów autologicznych, takich
jak osocze bogatopłytkowe i autologiczna fibryna
- zabiegi z wykorzystaniem urządzeń najnowszej technologii w
medycynie estetycznej takich, jak IPL - SHR, lasery,
karboksyterapia, termoliza, plazma frakcyjna, HIFU,
radiofrekwencja mikroigłowa.
Zakres zajęć teoretycznych:
- choroby dermatologiczne, alergologiczne, onkologiczne,
endokrynologiczne oraz dietetyka w medycynie estetycznej
- chirurgia plastyczna, ginekologia i stomatologia estetyczna
- prawo, aspekty ekonomiczne i marketing w medycynie estetycznej

Wymogi związane z
ukończeniem studiów:

Warunki otrzymania
świadectwa:



uczestnictwo w zajęciach w 80% oraz uzyskanie wszystkich
zaliczeń i zaliczenie egzaminów przewidzianych w planie
studiów podyplomowych z wynikiem co najmniej
dostatecznym w wyznaczonym terminie,



zaliczenie wszystkich efektów uczenia się (zaliczenie
wszystkich zajęć objętych tokiem studiów) oraz uzyskanie
przewidzianych w programie studiów punktów ECTS),



zdanie egzaminów: w formie pisemnego testu i formie ustnej.



wniesienie całości opłaty za studia podyplomowe, której
wysokość określona została w umowie zawartej między
słuchaczem a Uczelnią o warunkach odpłatności za studia,



uczestnictwo w zajęciach w 80% oraz uzyskanie wszystkich
zaliczeń i zaliczenie egzaminów przewidzianych w planie
studiów podyplomowych z wynikiem co najmniej
dostatecznym w wyznaczonym terminie,



zaliczenie wszystkich efektów uczenia się (zaliczenie
wszystkich zajęć objętych tokiem studiów) oraz uzyskanie
przewidzianych w programie studiów punktów ECTS),



zdanie egzaminów: w formie pisemnego testu i formie ustnej.



wniesienie całości opłaty za studia podyplomowe, której
wysokość określona została w umowie zawartej między
słuchaczem a Uczelnią o warunkach odpłatności za studia,

Cena za semestr:
Organizacja zajęć:

8.000 zł
2 semestry

Dane kontaktowe:
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Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza w
Częstochowie, Wydział Nauk o Zdrowiu
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kierownik studiów: dr Magdalena Myga- Nowak

