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Efekty kształcenia dla kierunku zielarstwo i terapie roślinne na studiach drugiego stopnia
profil ogólnoakademicki
nazwa kierunku studiów: zielarstwo i terapie roślinne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
symbol

Kierunkowe efekty kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia dla obszaru

WIEDZA
ZT_W01

ZT_W02

ZT_W03

ZT_W04

ZT_W05

ZT_W06

ZT_W07

ZT_W08

ZT_W09

Ma rozszerzoną i aktualną wiedzę o różnych formach
terapii naturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania roślin, surowców zielarskich i
kosmetycznych oraz innych produktów roślinnych.
Posiada podstawową wiedzę związaną z tematyką
bezpośredniego kontaktu z klientem poszukującym
leków pochodzenia roślinnego w ramach sprzedaży
pozaaptecznej.
Wykazuje znajomość prawidłowych zasad żywienia
człowieka w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb z
uwzględnieniem dietoprofilaktyki.
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i uprawy
roślin ogrodniczych niezbędną w projektowaniu,
zakładaniu i użytkowaniu ogrodów zielarskich w
warunkach miejskich.
Posiada wiedzę z zakresu statystyki, doświadczalnictwa
oraz metodologii nauk przyrodniczych dostosowaną do
kierunku zielarstwo i terapie roślinne
Ma wiedzę dotyczącą historii upraw, wykorzystywania i
stosowania roślin zielarskich w różnych kulturach świata
Ma pogłębioną wiedzę ekonomiczną, prawną i
społeczną dostosowaną do prowadzenia szeroko
rozumianej działalności zielarskiej
Posiada niezbędną wiedzę z zakresu pedagogiki,
psychologii, socjologii, odpowiednią do prawidłowej
komunikacji społecznej, jak również projektowania i
prowadzenia różnych form terapii naturalnej
Ma pogłębioną wiedzę prawną i ekonomiczną w
zakresie projektowania i prowadzenia działalności
gospodarczej w zielarstwie i jego otoczeniu,
rachunkowości,
finansów
i
funkcjonowania
przedsiębiorstwa
oraz
zapewnienia
jego
konkurencyjności

R2A_W01,
R2A_W03,
R2A_W04
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R2A_W04
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R2A_W05
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R2A_W04,
R2A_W05
R2A_W01,
R2A_W05
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R2A_W02,
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R2A_W09

UMIEJĘTNOŚCI
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ZT_U01

ZT_U02

ZT_U03

ZT_U04

ZT_U05

ZT_U06

Umiejętnie interpretuje potrzeby klientów sklepów R2A_U01,
zielarsko-medycznych oraz analizując
dostępne R2A_U02,
informacje o leku roślinnym, doradza wybór produktu R2A_U03
dostępnego w sprzedaży pozaaptecznej
R2A_U05,
R2A_U06
Posiada umiejętności doboru roślin do urządzania R2A_U05,
założeń ogrodowych oraz pielęgnacji i użytkowania R2A_U06,
roślin
zielarskich,
ważnych
w
użytkowaniu R2A_U07
terapeutycznym.
Potrafi
wskazać
możliwość
wykorzystania R2A_U04,
podstawowych technik analitycznych przydatnych w R2A_U05,
ocenie jakości surowców i produktów ziołowych, R2A_U06
hodowli nowych odmian roślin zielarskich, otrzymania
substancji aktywnych metodą in vitro
Potrafi prawidłowo zaplanować i przeprowadzić R1A_U01,
eksperyment naukowy i zadanie projektowe z zakresu R2A_U04
zielarstwa i wybranych form terapii roślinnych oraz
zinterpretować uzyskane wyniki z wykorzystaniem
literatury naukowej, metod statystycznych i twórczo je
zastosować
Posiada umiejętność zarządzania indywidualnym R2A_U02,
gospodarstwem i przedsiębiorstwem zielarskim oraz R2A_U06,
współdziałania z innymi podmiotami gospodarczymi
R2A_U07
Posiada umiejętność posługiwania się językiem R2A_U01,
ojczystym i obcym w zakresie nauk przyrodniczych i R2A_U03,
zielarstwa oraz przygotowania typowych prac R2A_U08,
pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i R2A_U09,
języku obcym, w zakresie nauk przyrodniczych R2A_U10
wykorzystując różne źródła
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZT_K01

ZT_K02

ZT_K03

ZT_K04

Ma świadomość znaczenia roślin zielarskich w życiu i
kulturze człowieka, pogłębioną o wiedzę historyczną i
aktualną wiedzę naukową
Rozumie potrzebę doskonalenia wiedzy w zakresie
produkcji zielarskiej dostrzegając konieczność
prawidłowej interpretacji i odpowiedniego
rozwiązywania problemów związanych z działalnością
w sektorze zielarskim.
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i
etycznej odpowiedzialności za wysoką jakość
produktów zielarskich oraz ich zastosowania w terapii
roślinnej.
Ma świadomość szeroko rozumianej potrzeby działań
zmierzających do popularyzowania wiedzy o roli,
właściwościach i możliwościach terapeutycznego
wykorzystania roślin, stosując różne formy przekazu
medialnego
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R2A_K08
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