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Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym zobowi¹zuje ministra w³aœciwe-

go do spraw szkolnictwa wy¿szego do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia nazw kierunków studiów,
standardów kszta³cenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kszta³cenia. Obowi¹zuj¹ce
w tym zakresie rozporz¹dzenie ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego z dnia 12 lipca 2007 r. ogranicza
dla kilku kierunków poziom kszta³cenia do studiów pierwszego stopnia. Ograniczenie to wynika z wcze-
œniejszego rozporz¹dzenia ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie
nazw kierunków studiów. Ogranicza ono studia do poziomu pierwszego stopnia na kierunkach: kosme-
tologia, praca socjalna, ratownictwo medyczne oraz techniki dentystyczne.

Od pocz¹tku funkcjonowania kierunku kosmetologia nauczyciele akademiccy, lekarze praktycy,
studenci, a póŸniej absolwenci kierunku kosmetologia zwracali uwagê na potrzebê rozszerzenia pozio-
mu kszta³cenia o studia drugiego stopnia. Potrzeba ta wynika z ci¹g³ego rozwoju nauk medycznych, ró-
wnie¿ w zakresie medycyny estetycznej, oraz zapotrzebowania rynku na specjalistów kosemetologii
posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze magisterskie (obecnie kosmetolodzy blisko wspó³pracuj¹ z leka-
rzami w zakresie na przyk³ad pielêgnacji skóry zmienionej chorobowo).

W ostatnich latach kosmetologia staje siê nauk¹ o zdrowiu wykorzystuj¹c¹ najnowsze osi¹gniêcia
nauk medycznych i farmaceutycznych, co jest bezpoœrednio zwi¹zane miêdzy innymi z: dynamicznym
rozwojem przemys³u kosmetyków, dermokosmetyków i kosmeceutyków, preparaty te zbli¿one s¹ do le-
ków; zastosowaniem w kosmetologii nowoczesnych technik medycznych wykorzystuj¹cych na przyk³ad
lasery, ultradŸwiêki, toksynê botulinow¹.

Ponadto warto wskazaæ na problem dro¿noœci kszta³cenia w przypadku licencjatów kosmetologii,
którzy maj¹ ambicje i chêæ zdobywania wiedzy na poziomie studiów magisterskich. Problemy z tym
zwi¹zane maj¹ zarówno uczelnie publiczne (g³ównie uniwersytety i akademie medyczne), jak i uczelnie
niepubliczne kszta³c¹ce studentów na kierunku kosmetologia.

Przytoczone tu wybrane argumenty wskazuj¹, ¿e otwarcie mo¿liwoœci kszta³cenia kosmetologów na
studiach drugiego stopnia staje siê potrzeb¹ obecnych czasów.

Wobec tego uprzejmie proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
Czy Pani Minister widzi mo¿liwoœæ zmiany stosowanych rozporz¹dzeñ tak, by na kierunku kosmeto-

logia mo¿na by³o kszta³ciæ na poziomie studiów drugiego stopnia?
Czy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prowadzone s¹ prace nad rozszerzeniem poziomu

kszta³cenia na kierunku kosmetologia o studia drugiego stopnia?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek




