
Nazwa kierunku studiów  

 

Biokosmetologia 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Normalizacja i standaryzacja surowców i produktów 

kosmetycznych  

Standardization of raw materials and cosmetic 

products 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,88/1,12) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr inż. Magdalena Toporowska 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu 

standaryzacji i normalizacji surowców i produktów 

kosmetycznych w świetle obowiązującego prawa 

krajowego, unijnego oraz międzynarodowego. 

Zapoznanie z potencjalnymi zagrożeniami 

związanymi z  nieprzestrzeganiem norm i 

standardów oraz wybranymi metodami badań 

surowców i produktów kosmetycznych pod kątem 

spełniania norm i standardów. Przedmiot umożliwia 

studentom zdobycie teoretycznej i praktycznej  

wiedzy oraz umiejętności w opisanym powyżej 

zakresie. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  chemia kosmetyczna, mikrobiologia, surowce 

pochodzenia zwierzęcego, surowce pochodzenia 

roślinnego 

Treści programowe modułu  

 

Istota i cele normalizacji, definicje. Podstawy 

opracowywania norm. Standaryzacja. Istota 

standaryzacji surowców i produktów 

kosmetycznych. Certyfikacja produktów 

kosmetycznych. Wybrane polskie i międzynarodowe 

normy za zakresu czystości mikrobiologicznej oraz 

zawartości składników naturalnych w kosmetykach. 

Kontrola i rynek badań jakości kosmetyków w 

Polsce. Analiza deklarowanego przez producenta 

składu kosmetyków pod kątem spełniania 

obowiązujących standardów. 
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Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, 

ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie kart pracy. 

 


