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„Nauka dla piękna – wybrane zagadnienia z chemii surowców kosmetycznych” 
 

Nazwa przedmiotu  Nauka dla piękna – wybrane zagadnienia z chemii surowców 

kosmetycznych 

Język przedmiotu polski 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu  

Efekty uczenia się dla przedmiotu 

ujęte w kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Wiedza: – student/doktorant zna i rozumie: 

 przykłady substancji aktywnych stosowanych w produktach 

kosmetycznych, 

 budowę i funkcje skóry jako miejsca aplikacji produktów 

kosmetycznych, 

 przykłady nowoczesnych metod badawczych służących do 

oceny skuteczności i bezpieczeństwa surowców 

kosmetycznych i kosmetyków. 

Umiejętności – student/doktorant potrafi: 

 ocenić rzetelność wybranych informacji na temat aktywności  

i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na podstawie 

wiarygodnych źródeł wiedzy, 

 ocenić użyteczność wybranego produktu kosmetycznego na 

podstawie mechanizmu działania substancji aktywnych, 

 wskazać przykłady osiągnięć naukowych w dziedzinie 

kosmetologii. 

Kompetencje społeczne – student/doktorant jest gotów do: 

 dyskusji na temat skuteczności i bezpieczeństwa wybranych 

surowców i produktów kosmetycznych, 

 weryfikacji wybranych nieprawdziwych informacji  

o surowcach i produktach kosmetycznych zamieszczanych w 

mediach, 

 wskazania produktu kosmetycznego o określonym działaniu. 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Imię i nazwisko osoby/osób 

prowadzącej/prowadzących 

przedmiot 

Dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak 

Sposób realizacji Wykład 

Liczba punktów ECTS 

przypisana przedmiotowi 

3 punkty ECTS (w przypadku przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

pozytywnej oceny) lub zaliczenie na podstawie obecności (bez 

punktów ECTS)  

Bilans punktów ECTS Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin 

Przygotowanie do zajęć i egzaminu: 45 godzin 

Stosowane metody dydaktyczne Wykład, prezentacja, prezentacja multimedialna 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu 

Egzamin testowy on-line na platformie Pegaz 

Treści przedmiotu Troska o wygląd towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć na 

przestrzeni wieków zmieniały się kanony piękna, to niezmienne 



pozostawały dążenia do ich osiągnięcia. Na początku ludzie do 

upiększania ciała stosowali wyłącznie produkty pochodzenia 

naturalnego: roślinne, zwierzęce i mineralne. Wraz z rozwojem nauki 

zdobyto wiedzę na temat pozyskiwania surowców z nowych źródeł, a 

także przeprowadzania ich modyfikacji chemicznych w celu 

optymalizacji działania biologicznego. Zaczęto także tworzyć nowe 

związki, nieznane w przyrodzie, które znajdują zastosowanie we 

współczesnych produktach kosmetycznych. Co więcej, dzięki 

nowoczesnym metodom badawczym coraz więcej wiemy o 

komórkowych mechanizmach działania surowców kosmetycznych po 

ich zastosowaniu na skórę. Z drugiej strony stosowanie różnorodnych 

związków chemicznych niesie także ryzyko wywoływania działań 

niepożądanych, dlatego kosmetyki i surowce kosmetyczne podlegają 

rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa w celu ochrony stosujących je 

osób.  

 

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia: 

1. Metody pozyskiwania innowacyjnych surowców kosmetycznych.  

2. Czy to działa? – Badania produktów kosmetycznych. 

3. Oznakowanie kosmetyków – jakich informacji szukać na 

opakowaniu i jak je zrozumieć.  

4. Skóra jako miejsce aplikacji i działania kosmetyków. 

5. Strategie anti-ageing – od teorii do praktyki. 

6. Wybrane grupy surowców kosmetycznych w ujęciu molekularnym  

(m.in. filtry UV, substancje o działaniu wyszczuplającym, 

samoopalacze, surowce przeciw przebarwieniom skórnym). 

7. Zdobycze nauki w aspekcie pielęgnacji i stylizacji włosów. 

8. Zaskakujące i niezwykłe składniki surowców kosmetycznych. 

9. Konfrontacje z popularnymi mitami kosmetycznymi. 
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