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Charakterystyka studiów
Podyplomowe studia Rośliny i „Surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie” są skierowane do osób
pragnących pogłębić swoją wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem ogrodniczych produktów roślinnych –
roślin leczniczych, przyprawowych i warzywnych o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej,
a także pragnących nabyć umiejętności oceny jakości surowców pochodzenia roślinnego.
Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą
do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie
z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 roku.
Osoby potencjalnie zainteresowane tematyką studiów to osoby, które ukończyły studia wyższe na różnych
kierunkach, niekoniecznie związanych z naukami biologicznymi lub naukami o żywności. Uzyskanie wiedzy
w zakresie obrotu produktami zielarskimi oraz nowoczesnych metod oceny jakości zwiększy szansę na rynku
pracy w uzyskaniu zatrudnienia w placówkach państwowych i prywatnych zajmujących się oceną jakości
żywności, kontrolą bezpieczeństwa żywności świeżej i przetworzonej. Studia te mogą także zainteresować osoby
pragnące założyć własną firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców
roślinnych – tzw. „zdrowej żywności”. Program studiów adresowany jest także do osób szukających inspiracji, jak
ulepszyć metody produkcji roślinnej i przetwarzania, by zwiększyć dochodowość gospodarstwa lub w jakim
kierunku dywersyfikować działalność, szukając gatunków roślin o dużym znaczeniu prozdrowotnym
i jednocześnie wysokiej opłacalności w produkcji i zbycie. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabrało
odpowiednie przygotowanie produktów roślinnych do sprzedaży. Wysoka jakość produktów i atrakcyjne
opakowanie stały się elementami często decydującymi o możliwości sprzedaży na krajowych i zagranicznych.
Studia zapewnią uzyskanie odpowiedniej wiedzy praktycznej w tym zakresie. Zajęcia terenowe w nowoczesnej
firmie zielarskiej zajmującej się produkcja i przetwórstwem ziół umożliwią słuchaczom praktyczne zapoznanie się
z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu
hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych, często egzotycznych gatunków roślin,
zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre
samopoczucie.
Program IX edycji studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych
i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców
roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapia,
charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii
człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie,
w tym w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu.
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Czas trwania
 studia będą trwały 2 semestry, rozpoczną się w październiku 2019 r. i zakończą w czerwcu 2020 r.
 zajęcia będą realizowane przez 12 zjazdów (sobota-niedziela)
Zasady naboru
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia (licencjat, inżynier lub magister inżynier).
 rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń
Termin naboru: do 30 września 2019 r.
Minimalna liczba osób do uruchomienia edycji: 20
Maksymalna liczba miejsc: 32
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na studiach zalecane zapytanie skierowane do Kierownika studiów
o aktualną dostępność, telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
Wymagane dokumenty
 kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 podanie o przyjęcie na studia
 odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia
kształcenia na studiach podyplomowych; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat
składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione
instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu
z postępowania nostryfikacyjnego
 dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach lub wpłaty
całości w przypadku opłaty jednorazowej
Dokumenty można składać za pośrednictwem
 poczty tradycyjnej, listem poleconym na adres Sekretariatu Studiów
 poczty elektronicznej na adres Kierownika Studiów
Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi: 4000 zł
 płatność jednorazowa
o 4000 zł do 1 października 2019 r.
 płatność w dwóch ratach
o I rata 2000 zł - do 1 października 2019 r.
o II rata 2000 zł - do 15 lutego 2020 r.
Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym
 spełnieniu wymogów rekrutacji
 dokonaniu wpłaty za i semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty

