
Kierunek: Biokosmetologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) 

 

 

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi 

 

1. Optymalizacja procesów produkcyjnych na podstawie 

wybranego przedsiębiorstwa. 

dr hab. inż. Magdalena 

Kachel, prof. uczelni 

2. Zastosowanie Lean Manufacturing w biokosmetologii. dr hab. inż. Magdalena 

Kachel, prof. uczelni 

3. Analiza opłacalności produkcji wybranej grupy kosmetyków 

w wybranym przedsiębiorstwie. 

dr hab. inż. Magdalena 

Kachel, prof. uczelni 

4. Analiza wielkości popytu na wybraną linię kosmetyczną 

……………………………… .  

dr hab. inż. Magdalena 

Kachel, prof. uczelni 

5. Ocena procesu zarządzania procesami produkcyjnymi w 

przedsiębiorstwie 

dr hab. inż. Magdalena 

Kachel, prof. uczelni 

6. Opracowanie projektu marketingowego wprowadzania 

biokosmetyku na rynek. 

Prof. dr hab. Sławomir 

Kociara 

7. Marketing produktów biokosmetycznych na przykładzie 

wybranego przedsiębiorstwa. 

Prof. dr hab. Sławomir 

Kociara 

8. Strategia marketingowa wybranego produktu 

biokosmetycznego. 

Prof. dr hab. Sławomir 

Kociara 

 

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 

 

1. Skutki nieprzestrzegania procedur profilaktyki skóry - 

wrodzonego narządu odporności (opis przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

2. Aktywność wybranych cytokin prozapalnych w 

mechanizmach  odmładzania / starzenia (opis przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

3. Aktywność wybranych cytokin przeciwzapalnych w 

mechanizmach  odmładzania / starzenia (opis przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

4. Możliwości naprawcze komórek organizmu z udziałem 

receptorów Toll-podobnych (opis przypadku).  

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel  

5. Ocena markerów hormonalnych w starzeniu się skóry (opis 

przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

6. Obserwacje wybranych rodników tlenowych w 

mechanizmach naprawczych kondycji/starzeniu się skóry 

(opis przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

7. Ocena efektów wybranych  suplementów diety w ochronie 

organizmu przed starzeniem się (opis przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

8. Konsekwencje wystąpienia  atopii na tle immunizacji 

wybranym antygenem/haptenem (opis przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

9. Procedury obowiązujące przy profilaktyce alergii (opis 

przypadku). 

Prof. dr hab. Hanna Bis-

Wencel 

 

Katedra  Biochemii  i  Toksykologii 

 

1. Wpływ dodatku ekstraktów roślinnych zawierających rutynę Dr Anna Stępniowska 

https://poczta.up.lublin.pl/webmail/#_msocom_1
https://poczta.up.lublin.pl/webmail/#_msocom_1


na potencjał antyoksydacyjny kremów. 

2. Wpływ dodatku ekstraktów roślinnych na potencjał 

antyoksydacyjny kosmetyków do twarzy. 

Dr Anna Stępniowska 

3. Wpływ dodatku związków polifenolowych na potencjał 

antyoksydacyjny kosmetyków. 

Dr Anna Stępniowska 

4. Kosmetyki jako żródło substancji endokrynnie czynnych. Dr Iwona Sembratowicz 

5. Preparaty kosmetyczne  jako żródło alergenów. Dr Iwona Sembratowicz 

 

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin 

 

1. Zastosowanie kosmetyczne pyłku pszczelego. Prof. dr hab. Bożena 

Denisow 

2. Wykorzystanie kosmetyczne pszenicy (Triticum aestivum 

L.). 

 

Prof. dr hab. Bożena 

Denisow 

3. Wybrane gatunki liliowców (Hemerocalis sp.) w 

zastosowaniach kosmetycznych. 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

4. Barwniki roślinne wybranych gatunków roślin stosowane w 

kosmetologii. 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

5. Rola wybranych fitozwiązków w pielęgnacji skóry 

atopowej. 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

6. Wiedza studentów o roślinnych surowcach kosmetycznych - 

badania ankietowe. 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

7. Wykorzystanie nanocząsteczek srebra we współczesnej 

kosmetologii. 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

8. Zastosowanie olejków eterycznych w wybranych zabiegach 

kosmetycznych. 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

9. Zastosowanie kosmetyczne rokitnika zwyczajnego 

(Hippophae rhamnoides L.). 

Dr hab. Mirosława 

Chwil, prof. uczelni 

10. Ocena zawartości alantoiny w preparatach z suszonego 

korzenia żywokostu lekarskiego dostępnych na polskim 

rynku. 

Dr hab. Barbara 

Hawrylak-Nowak, prof. 

uczelni 

11. Projekt oceny wpływu naturalnych preparatów 

kosmetycznych o zróżnicowanej zawartości alantoiny na 

poziom nawilżenia skóry kobiet w różnych grupach 

wiekowych. 

Dr hab. Barbara 

Hawrylak-Nowak, prof. 

uczelni 

12. Substancje biologicznie czynne w surowcach 

kosmetycznych (np. liściach cytryny, oliwki i eukaliptusa). 

Dr hab. Agata Konarska, 

prof. uczelni 

13. Świadomość społeczeństwa na temat oddziaływania 

promieniowania słonecznego na skórę oraz zasad 

fotoprotekcji – praca ankietowa. 

Dr hab. Agata Konarska, 

prof. uczelni 

14. Preferencje studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie dotyczące naturalnych preparatów stosowanych w 

pielęgnacji twarzy 

Dr hab. Renata 

Matraszek-Gawron, 

prof. uczelni 

15. Preferencje w wyborze i stosowaniu naturalnych preparatów 

do pielęgnacji włosów wśród studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 

Dr hab. Renata 

Matraszek-Gawron, 

prof. uczelni 

16. Substancje roślinne o właściwościach alergizujących w 

kosmetykach naturalnych (przegląd i analiza składu 

wybranej grupy kosmetyków). 

Dr hab. Krystyna 

Weryszko-

Chmielewska, prof. 



uczelni 

17. Ocena stanu wiedzy studentów na temat ryzyka alergii w 

kosmetologii (ankieta). 

Dr hab. Krystyna 

Weryszko-

Chmielewska, prof. 

uczelni 

18. Oleje roślinne o wysokich właściwościach 

promieniochronnych stosowane w kosmetyce. 

Dr Małgorzata Bożek 

19. Substancje promieniochronne w surowcach roślinnych. Dr Małgorzata Bożek 

20. Porównanie jakościowe i ilościowe roślinnych surowców 

kosmetycznych, dostarczających śluzy. 

Dr Marta Dmitruk 

21. Nasiona lnu i ich właściwości wykorzystywane w 

kosmetologii naturalnej. 

Dr Sławomir Michałek 

22. Skwalan, właściwości i wykorzystanie w produkcji 

kosmetyków naturalnych. 

Dr Katarzyna 

Rubinowska 

23. Porównanie właściwości wybranych maseł kosmetycznych i 

możliwości ich wykorzystania w produkcji naturalnych 

kosmetyków do pielęgnacji dłoni. 

Dr Katarzyna 

Rubinowska 

24. Przegląd najpopularniejszych substancji pochodzenia 

roślinnego o właściwościach przeciwstarzeniowych, 

wykorzystywanych w produkcji naturalnych kremów do 

twarzy. 

Dr Katarzyna 

Rubinowska 

25. Procedury pielęgnacji cery wrażliwej z wykorzystaniem 

kosmetyków naturalnych. 

Dr Katarzyna 

Rubinowska 

26. Naturalne metody walki ze starzeniem skóry - projekt 

procedur dla skóry dojrzałej. 

Dr Katarzyna 

Rubinowska 

27. Właściwości i zastosowanie wybranych taksonów glonów i 

sinic w kosmetyce. 

Dr Agnieszka 

Szczurowska  

 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

 

1. Wybrane zioła i składniki ziołowe o właściwościach 

antyoksydacyjnych stosowane w kosmetykach i 

nutrikosmetykach. 

Dr hab. Andrzej 

Demetraki-Paleolog, 

profesor uczelni 

2. Wybrane zioła i składniki ziołowe o właściwościach 

nawilżających stosowane w kosmetykach i 

nutrikosmetykach. 

Dr hab. Andrzej 

Demetraki-Paleolog, 

profesor uczelni 

3. Wybrane zioła i składniki ziołowe o właściwościach 

rozświetlających stosowane w kosmetykach i 

nutrikosmetykach. 

 

Dr hab. Andrzej 

Demetraki-Paleolog, 

profesor uczelni 

4. Wybrane zioła i składniki ziołowe o właściwościach 

ujędrniających stosowane w kosmetykach i 

nutrikosmetykach. 

Dr hab. Andrzej 

Demetraki-Paleolog, 

profesor uczelni 

 

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 

 

1. Identyfikacja gatunkowa grzybów keratynofilnych. Dr hab. Justyna Bohacz 

2. Ocena aktywności keratynolitycznej enzymów 

wydzielanych przez grzyby z grupy Chrysosporium. 

Dr hab. Justyna Bohacz 



3. Oznaczanie jakości mikrobiologicznej powietrza wybranych 

pomieszczeń w zakładzie kosmetycznym. 

Dr hab. Agata Święciło 

4. Badanie skuteczności wybranych zabiegów 

dezynfekcyjnych na jakość mikrobiologiczną powietrza w 

zakładzie kosmetycznym. 

Dr hab. Agata Święciło 

5. Ocena aktywności oraz możliwość zastosowania w 

kosmetykach przeciwstarzeniowych katalazy oraz dymutazy 

ponadtlenkowej przez szczep Bjerkandera adusta CCBAS 

930  

Dr Kamila Rybczyńską-

Tkaczyk 

6. Zastosowanie związków fenolowych syntetyzowanych przez 

szczep Gliocladium roseum BwIII43 jako inhibitorów 

aktywności oksydazy ksantynowej biorącej udział w 

procesach starzenia 

Dr Kamila Rybczyńską-

Tkaczyk 

7. Ocena właściwości przeciwmikrobiologicznych, 

antyoksydacyjnych oraz fotoprotekcyjnych związków 

fenolowych syntetyzowanych przez szczep Gliocladium 

roseum BwIII43. 

Dr Kamila Rybczyńską-

Tkaczyk 

8. Biosynteza peroksydazy ligninowej (LiP) przez 

immobilizowaną grzybnię Gliocladium roseum BwIII43 i  

jej zastosowanie w kosmetykach naturalnych. 

Dr Kamila Rybczyńską-

Tkaczyk 

 

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 

 

1. Awokado jako cenny surowiec w produkcji biokosmetyków. prof. dr hab. Dariusz 

Andrejko 

2. Wykorzystanie jabłek w produkcji biokosmetyków. prof. dr hab. Dariusz 

Andrejko 

3. Techniczne wyposażenie nowoczesnego gabinetu 

kosmetycznego. 

prof. dr hab. Dariusz 

Andrejko 

4. Projekt opakowań do przechowywania i transportu 

kosmetyków. 

prof. dr hab. Dariusz 

Andrejko 

5. Herbata i jej wykorzystanie w produkcji biokosmetyków. dr hab. Agnieszka 

Starek-Wójcicka, prof. 

uczelni 

6. Możliwości wykorzystania w kosmetologii wybranych 

olejów roślinnych tłoczonych na zimno. 

dr Agnieszka Sagan 

7 Naturalne źródła karotenoidów i ich znaczenie w 

kosmetologii. 

dr hab. Agnieszka 

Starek-Wójcicka, prof. 

uczelni 

8. Możliwości zastosowań kosmetycznych oleju lnianego. dr Agnieszka Sagan 

9. Ocena jakości sensorycznej kremów naturalnych. dr Agnieszka Sagan 

10. Zastosowanie ekstraktów z tarczycy bajkalskiej w 

preparatach kosmetycznych. 

dr hab. Agnieszka 

Starek-Wójcicka, prof. 

uczelni 

 

Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych 

 



1. Wykorzystanie procesu emulgowania w produkcji 

biokosmetyków. 

Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

2. Ocena procesu mieszania rozdrobnionych surowców 

zielarskich w wytwarzaniu kosmetyków 

Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

3. Ocena procesu mieszania w produkcji kosmetyków mocno 

zagęszczonych. 

Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

4. Charakterystyka maszyn i urządzeń do etykietowania i 

znakowania kosmetyków. 

Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

5. Ocena aparatury do dezynfekcji i sterylizacji kosmetyków. Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

6. 

 

Charakterystyka zaplecza technicznego w zabiegach 

kosmetycznych stosowanego w ośrodkach SPA i Wellnes. 

Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

7. Aparatura i procesy wykorzystane do pozyskiwania olejków 

eterycznych w kosmetologii. 

Prof. dr hab. Marian 

Panasiewicz 

8. Techniki wytwarzania balsamu do ust z dodatkiem proszku 

z buraka i jego ocena.  

Dr  inż. Monika Wójcik 

9. Techniki wytwarzania balsamu do ust z dodatkiem 

suszonego kwiatu hibiskusa i jego ocena sensoryczna  

Dr inż. Monika Wójcik 

10. Ocena jakości wybranych pomadek do ust dostępnych na 

krajowym rynku 

Dr inż. Monika Wójcik 

11. Własna produkcja mydeł i ocena ich jakości. Prof. dr hab. Paweł 

Sobczak 

 

Instytut  Żywienia  Zwierząt  i  Bromatologii 

 

2. Dieta w przewlekłych chorobach skóry. 

 

Dr hab. Anna 

Winiarska-Mieczan, 

prof. uczelni 

3. Dieta jako wsparcie terapii trądziku / AZS.  Dr Edyta Kowalczuk-

Vasilev 

4. Diety eliminacyjne jako wsparcie dietoterapii schorzeń 

skóry. 

Dr hab. Anna 

Winiarska-Mieczan, 

prof. uczelni 

5. Odżywienie organizmu a stan skóry, włosów i paznokci. Dr hab. Anna 

Winiarska-Mieczan, 

prof. uczelni 

1. Wpływ diety na stan skóry. Dr Edyta Kowalczuk-

Vasilev 

6. Wpływ żywienia na intensywność procesów starzenia  Dr Edyta Kowalczuk-

Vasilev 

7. Projekt diety leczniczej w wybranej jednostce chorobowej. Dr Edyta Kowalczuk-

Vasilev 

8. Zioła i ich składniki bioaktywne w diecie a stan skóry, 

włosów, paznokci. 

Dr hab. Anna 

Winiarska-Mieczan, 

prof. uczelni 

9. Składniki bioaktywne w diecie a procesy starzenia. Dr Edyta Kowalczuk-

Vasilev 

10. Rola ziół w dietoterapii schorzeń skóry. dr hab. Wioletta 

Samolińska, prof. 

uczelni 



 

Instytutu Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 

 

1. Wykorzystanie serwatki jako surowca w recepturach 

kosmetycznych. 

Prof. dr hab. Jolanta 

Król 

2. Składniki bioaktywne w kosmetykach na bazie surowców 

pochodzenia zwierzęcego. 

Dr hab. Aneta Brodziak, 

prof. uczelni 

3. Wykorzystanie surowców rybnych w przemyśle 

kosmetycznym. 

Dr hab. Piotr Skałecki, 

prof. uczelni 

4. Fizykochemiczne metody badań kosmetyków. Dr hab. Piotr 

Domaradzki, prof. 

uczelni 

5. Wykorzystanie produktów pszczelich jako składnika w 

recepturach kosmetycznych. 

Dr hab. Monika 

Kędzierska- Matysek 

6. Zmiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie 

przechowywania kosmetyków. 

Dr Marek Kowalczyk 

 

7. Mleko jako surowiec w przemyśle kosmetycznym. Dr Anna Teter 

8. Wykorzystanie  miodu w przemyśle kosmetycznym. Dr Barbara Topyła  

9. Rola i wykorzystanie kwasów tłuszczowych w 

kosmetykach. 

Dr Małgorzata Dmoch 

10. Zastosowanie kolagenu w kosmetyce. Dr Małgorzata 

Ryszkowska- Siwko 

 

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa 

 

1. Aktywność biologiczna kwasu jasmonowego i potencjalne 

zastosowania w kosmetyce. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

3. Fitozwiązki wykorzystywane w zabiegach pielęgnacyjnych 

do cery naczyniowej. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

4. Naturalne składniki kosmetyków opóźniających procesy 

starzenia skóry. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

5. Skuteczność stosowania wybranych suplementów diety w 

regeneracji skóry dojrzałej. Badanie ankietowe wśród 

klientek gabinetu. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

6. Zastosowanie produktów z winorośli w kosmetykach. Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

7. Wybrane substancje zapachowe - otrzymywanie i 

zastosowanie w kosmetykach. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

8. Naturalne antyoksydanty stosowane w kosmetykach. Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

2. Zastosowanie olejków eterycznych w procedurach zabiegów 

kosmetycznych. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

9. Wybrane olejki eteryczne i ich właściwości 

wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym. 

Dr hab. Agnieszka 

Najda, prof. uczelni 

10. Oddziaływanie wybranych olejków eterycznych na wzrost i 

zarodnikowanie Colletotrichun dematium (Pers.) Grove. 

Dr hab. Ewa Zalewska, 

prof. uczelni 

11. Oddziaływanie wybranych olejków eterycznych na wzrost 

grzybów alergizujących. 

Dr hab. Ewa Zalewska, 

prof. uczelni 

 


