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Jednostka oferująca moduł Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz,  
Wydział Inżynierii Produkcji 

Cel modułu Zapoznanie studentów z filozofią, systemem funkcjonowania 
oraz produktami nowych firm kosmetycznych. 
Prezentacja najnowszych technologii kosmetycznych i 
fizykalnych. 
Poszerzenie wiedzy studenta na temat konsekwencji 
stosowania nowoczesnych produktów i zabiegów 
kosmetycznych. 
Rozbudzenie potrzeby ciągłego kształcenia i podnoszenia 
kwalifikacji. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykład.  
Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi 
nowoczesnych metod poszukiwania i badań (w tym 
bezpieczeństwa) innowacyjnych substancji biologicznie 
aktywnych znajdujących zastosowanie w kosmetologii. 
Omówienie nowoczesnych technik analitycznych. 
Kształtowanie krytycznego podejścia do informacji na temat 
kosmetyków, zawartych m. in. w materiałach pochodzących od 
producentów. Zapoznanie studentów z kierunkami badań 
zastępującymi badania z użyciem ludzi i zwierząt. 
Ćwiczenia.  
Omówienie najnowszych technologii kosmetycznych i 
fizykalnych. Różnicowanie składników aktywnych 
występujących w liniach kosmetycznych. Analizy sensoryczne 
określające charakterystyki sensoryczne kosmetyku. Badania z 
wykorzystaniem skali hedonicznej, definiujące stopień 



akceptacji kosmetyku przez respondenta. Badania 
fizykochemiczne nowych preparatów kosmetycznych. Badania 
właściwości oraz zastosowanie ekstraktów roślinnych. 
Opracowanie innowacyjnych receptur kosmetyków. 
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Czasopisma kosmetyczne: 
1.Polish Journal of Cosmetology, Oficyna Wydawnicza MA; 
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3.Beauty Forum, Health and Beauty Medi Sp. zo.o. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1. Wykłady. 
2. Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne. 

 


