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Cel modułu 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

rodzajami opakowań kosmetyków i cechami 

materiałów opakowaniowych, urządzeniami i 

systemami pakującymi, nowoczesnymi 

rozwiązaniami stosowanymi w branży 

opakowaniowej, znakowaniem kosmetyków zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, oceną cech 

fizycznych i wytrzymałościowych materiałów 

opakowaniowych z wykorzystaniem nowoczesnych 

narzędzi badawczych oraz metodami recyklingu 

opakowań. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Obrót surowców i kosmetyków, Normalizacja i 

standaryzacja surowców i produktów 

kosmetycznych, Systemy zapewnienia 

bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych 

Treści programowe modułu  

 

Wykłady obejmują: wymagania sanitarno-

higieniczne stawiane opakowaniom kosmetyków, 

techniki dozowania różnych produktów, techniki 

pakowania produktów uformowanych, stałych, 

sypkich i płynnych, wielofunkcyjne maszyny 

pakujące, pakowanie zbiorcze, nowoczesne metody 

pakowania: pakowanie aseptyczne, MAP, pakowanie 

próżniowe, zasady zestawiania linii pakujących, 

znaki i kody na opakowaniach kosmetyków. 

Ćwiczenia obejmują: podział i funkcje opakowań, 

charakterystykę i właściwości tworzyw 

opakowaniowych: szkło, papier, metal, drewno, 

tworzywa sztuczne, metody wytwarzania różnych 

form konstrukcyjnych opakowań, zwłaszcza metody 

wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych, 



materiały wielowarstwowe i sposoby uszlachetniania 

tworzyw opakowaniowych, badania właściwości 

różnych materiałów, w tym testy wytrzymałościowe: 

na zrywanie, na rozciąganie, na przebicie, 

zagadnienia ochrony środowiska, znakowania 

środowiskowego i recyklingu materiałów 

opakowaniowych. 
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7. Przepisy prawne– ustawy i przepisy wykonawcze  

8. Katalogi i prospekty firm 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady i ćwiczenia audytoryjne w postaci 

prezentacji multimedialnych, ćwiczenia 

laboratoryjne – w postaci prezentacji oraz badań w 

laboratorium z wykorzystaniem aparatury Zakładu 

Inżynierii Procesowej, możliwość skorzystania z 

bogatej bazy katalogów maszyn pakujących i 

urządzeń peryferyjnych. 

 


