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Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z właściwościami 
surowców wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym oraz 
doskonalenie praktycznej umiejętności sporządzania 
naturalnych preparatów kosmetycznych zgodnie z opracowaną 
recepturą. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach przedmiotu zrealizowane zostaną zagadnienia z 

zakresu tworzenia receptur kosmetycznych. Wprowadzone 

będą podstawowe definicje, klasyfikacje form kosmetyku, 

informacje o metodach i urządzeniach stosowanych w 

produkcji. Omówione zostaną właściwości składników 

wykorzystywanych w biokosmetologii oraz występujące 

pomiędzy nimi interakcje. Dokonany będzie również przegląd 

substancji czynnych i pomocniczych.  Tworzenie receptur 

kosmetycznych omówione będzie na przykładach produktów do 

pielęgnacji włosów, skóry dłoni i paznokci, płynów, maseczek 

czy antyperspirantów. 

Ćwiczenia obejmować będą opracowywanie receptur 
kosmetyków naturalnych oraz sporządzenie i ocenę wybranych 
biokosmetyków. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady będą realizowane metodą problemową z elementami 

wykładu informacyjnego. Omawianie zagadnień w oparciu o 

schematy i ilustracje. 

Ćwiczenia laboratoryjne sprawdzające i utrwalające wiedzę 
zdobytą na wykładach, ćwiczenia w zakresie interpretacji 
danych, analizy różnych wyników badań, techniki pobudzania 
myślenia twórczego, praca zespołowa w małych grupach, 
wystąpienia indywidualne studentów. 

 


