Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek studiów: Technologia Chemiczna

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: T

Stopień studiów: I
Specjalności: Chemia i Technologia Kosmetyków
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

ST-1_CTK Oleje roślinne w kosmetykach

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WITCh TCH oIS D46 16/17

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

1.00
7

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

0

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Zdobycie podstawowej wiedzy na temat olejów roślinnych najczęściej stosowanych w produkcji preparatów
kosmetycznych.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowe wiadomości z chemii organicznej, dotyczące budowy i właściwości poszczególnych grup związków
organicznych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Student potrafi wymienić i scharakteryzować oleje pochodzenia roślinnego najczęściej stosowane w preparatach kosmetycznych.
EK2 Umiejętności Student potrafi wymienić i scharakteryzować oleje roślinne, które rzadziej stosowane są do
produkcji kosmetyków.
EK3 Wiedza Student posiada podstawową wiedzę na temat budowy, właściwości, zastosowania i działania wybranych olejów roślinnych.
EK4 Umiejętności Student potrafi dyskutować na temat zalet i wad stosowania wybranych olejów roślinnych
w kosmetykach.
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Treści programowe

7

Narzędzia dydaktyczne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

Strona 2/3

1.00

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Sposoby oceny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Efekt kształcenia 2
Efekt kształcenia 3
Efekt kształcenia 4
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
EK2
EK3
EK4

11

Wykaz literatury

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Katarzyna Mitka (kontakt: katarzyna.mitka@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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