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Kierunek  lub kierunki studiów Zielarstwo i terapie roślinne 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Zastosowanie roślin ozdobnych 
Used of  ornamental plants 

Język wykładowy 
 

Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 
 

III  

Semestr dla kierunku 
 

VI 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

4 (2,0/2,0) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Barbara Marcinek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu 

Cel modułu Zapoznanie studentów z najważniejszymi grupami roślin 
ozdobnych  ich znaczeniem i wpływem na zdrowie i 
samopoczucie człowieka. Wykorzystanie roślin ozdobnych  do 
dekoracji wnętrz, ogrodów przydomowych i terenów zieleni. 
Przedstawienie walorów użytkowych roślin ozdobnych – 
jadalne owoce, kwiaty, rośliny trujące. Wykorzystanie roślin 
ozdobnych w ziołolecznictwie. Projektowanie rabat ziołowych. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Przekazanie studentom wiadomości o wpływie zielni na 
zdrowie i samopoczucie człowieka. Przekazanie wiadomości o 
oddziaływaniu roślin doniczkowych na samopoczucie i stan 
powietrza w pomieszczeniach. Zapoznanie z podstawowymi 
grupami roślin ozdobnych i ich zastosowaniem w terenach 
zieleni. Omówienie właściwości użytkowych roślin ozdobnych: 
jadalne kwiaty, owoce, nasiona. Rośliny trujące i alergizujące. 
Tworzenie prostych kompozycji z ozdobnych roślin zielarskich 
w klasycznych i nowoczesnych ogrodach. Aranżacje z roślin 
zielarskich i ozdobnych w pojemnikach. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, zespołowe projekty rabat i kompozycji 
pojemnikowych z wykorzystaniem roślin ozdobnych i 
zielarskich. 

 


