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Cel modułu Zapoznanie z historią substancji perfumerii, zmysłem węchu i 
mechanizmem działania, klasyfikacją zapachów, substancjami 
zapachowymi w zależności od ich pochodzenia i budowy chemicznej, z 
podziałem substancji zapachowych  
w zależności od posiadanej grupy funkcyjnej, charakterystyką rodzin 
zapachowych, rodzajem perfum i ich składem chemicznym, rolą podłoża 
przy sporządzaniu kompozycji zapachowych, znaczeniem czynników 
zapachowych w życiu człowieka, wyroby perfumeryjne. 

Treści modułu 
kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Obejmuje historię perfumerii, budowę i mechanizm działania zmysłu 
węchu, wpływ zapachu na psychikę człowieka jako źródło i nośnik 
informacji, perfumy i wody zapachowe, podstawowe rodziny 
zapachowe, substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego i 
roślinnego, podział substancji zapachowych w zależności od posiadanej 
grupy funkcyjnej - alkohole i fenole, etery, aldehydy i ketony, estry  
i laktony, rodzaje perfum i ich skład chemiczny, znaczenie czynników 
zapachowych w życiu codziennym człowieka.  
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5. Aktualne oryginalne publikacje naukowe z zakresu produkty 
zapachowe  
i podstawy perfumerii 

Planowane 
formy/działania/metod
y dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów 
poglądowych dotyczący treści programowych, ćwiczenia audytoryjne, 
dyskusja, prezentacja. 

 


