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PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:  

HORTITERAPIA 

W ROKU 2020/2021 

Symbol 

modułu 

Nazwa modułu ECTS Semestr I Semestr II 

Liczba godzin 

z. teoretyczne 

Liczba godzin 

z. praktyczne 

Liczba godzin z. 

teoretyczne 

Liczba godzin z. 

praktyczne 

HT 01 Wybrane zagadnienia z 

pedagogiki specjalnej 

4 20 10   

HT 02 Rośliny warzywne  

i zielarskie w terapii 

4 20 10   

HT 03 Rośliny ozdobne z elementami 

sylwoterapii 

4 15 15   

HT 04 Praktikum hortiterapeutyczne 1 3  15   

HT 05 Rośliny sadownicze 3   10 10 

HT 06 Kompozycje roślinne w terapii 

zajęciowej 

3   5 15 

HT 07 Surowce kosmetyczne w terapii 

zajęciowej 

2   10 5 

HT 08 Projektowanie i kształtowanie 

ogrodów terapeutycznych 

3   10 10 

HT 09 Elementy fizjoterapii 3   10 10 

HT 10 Praktikum hortiterapeutyczne 2 1    10 
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Razem  30 55 50 45 60 

 

 

WYKAZ KIERUNKOWYCH ZESPOŁÓW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH: 

HORTITERAPIA 

 

 

Symbole 

zespołów 

efektów 

uczenia się 

Opis zespołów 

efektów uczenia się 

Metody weryfikacji i 

dokumentacji zespołów 

 efektów uczenia się 

Odniesienie do  

uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego stopnia 

PRK  
(kod składnika opisu) 

charakterystyk 
drugiego stopnia PRK 

typowych dla 

kwalifikacji 
uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 

wyższego po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 – poziomy 

6-7 

(kod składnika opisu) 

charakterystyk drugiego 
stopnia PRK typowych 

dla kwalifikacji o 

charakterze zawodowym- 
poziomy 6-7 

(kod składnika opisu) 

Wiedza: Absolwent  zna i rozumie 

    Zakres i głębia-kompletność 
perspektywy poznawczej i 
zależności; 
Kontekst-uwarunkowania, 
skutki 

Teorie i zasady; 
Zjawiska i procesy; 
Organizacja pracy; 
Narzędzia i materiały; 
 

HT_W01 Posiada wiedzę o doborze 

gatunków roślin ogrodniczych do 

ogrodów terapeutycznych oraz 

uprawie, pielęgnacji i 

wykorzystaniu roślin w terapii 

zajęciowej 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych. 

P6U_W P6S_WG P6Z_WT 

HT_W02 Ma wiedzę na temat oddziaływania 

roślin na kondycję fizyczną i 

psychiczną człowieka oraz 

możliwość zastosowania działań 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. 

 

Protokół zaliczenia, 

P6U_W P6S_WG P6Z_WZ 
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terapeutycznych dla poprawy 

jakości życia 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych. 

HT_W03 Posiada wiedzę z pedagogiki 

specjalnej dostosowaną do 

kierunku oraz zna potrzebę terapii 

ogrodniczej i zasadności tworzenia 

grup odbiorców  

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych. 

P6U_W P6S_WG P6Z_WT 

HT_W04 Posiada wiedzę w zakresie 

usprawniania ogólnej kondycji 

fizycznej 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych. 

P6U_W P6S_WK P6Z_WO 

HT_W05 Ma wiedzę o surowcach roślinnych 

i możliwości wykorzystania ich w 

pracy terapeutycznej z różnymi 

grupami odbiorców 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych. 

P6U_W P6S_WK P6Z_WT 

Umiejętności: Absolwent potrafi 

    Wykorzystanie wiedzy-
rozwiązane problemy i 
wykonywane zadania; 
Komunikowanie się-

odbieranie i tworzenie 
wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w 
środowisku naukowym i 
posługiwanie się językiem 
obcym; 
 Organizacja pracy - 
planowanie i praca 

zespołowa; 
 Uczenie się - planowanie 
własnego rozwoju i rozwoju 
innych osób 
 

Informacje; 
Organizacja pracy; 
Narzędzia i materiały; 
Uczenie się i rozwój 

zawodowy 
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HT_U01 Posiada umiejętność doboru 

gatunków roślin oraz surowców 

roślinnych w założeniach 

hortiterapeutycznych 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem, scenariusze 

zajęć 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6_U P6S_UW U6Z_UO 

HT_U02 Potrafi rozpoznać różne taksony 

roślin uprawnych oraz umiejętnie 

wykorzystać ich walory 

dekoracyjne,  użytkowe i 

terapeutyczne dla poprawy 

samopoczucia i kondycji 

człowieka 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6_U P6S_UW U6Z_UO 

HT_U03 Potrafi rozpoznać ograniczenia i 

potrzeby poszczególnych grup 

odbiorców hortiterapii 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6_U P6S_UW U6Z_UI 

HT_U04 Potrafi zaplanować i przystosować 

ogród do realizacji procesu 

terapeutycznego 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6_U P6S_UO U6Z_UO 

HT_U05 Umiejętnie rozpoznaje stan i 

sprawność uczestników oraz 

właściwie dobiera metody pracy 

do ich potrzeb 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6_U P6S_UO U6Z_UO 

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do  

    Oceny-krytyczne podejście, 
Odpowiedzialność-

Przestrzeganie reguł; 
Współpraca; 
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wypełnianie zobowiązań 
społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego; 
Rola zawodowa-niezależność 
i rozwój etosu 

Odpowiedzialność 

HT_K01 Ma świadomość znaczenia roślin 

w rozwoju emocjonalnym oraz w 

poprawie i utrzymaniu kondycji 

psychicznej i fizycznej człowieka 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem, obecność na 

zajęciach. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych, lista 

obecności. 

P6_K P6S_KK P6Z_KP 

HT_K02 Rozumie potrzebę doskonalenia 

wiedzy z zakresu dysfunkcji 

uczestników terapii ogrodniczej  

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem, obecność na 

zajęciach. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych, lista 

obecności. 

P6_K P6S_KR P6Z_KW 

HT_K03 Ma świadomość potrzeby 

dokształcania się w zakresie 

usprawniania ogólnej kondycji 

fizycznej uczestników hortiterapii  

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem, obecność na 

zajęciach. 

 

Protokół zaliczenia, 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych, lista 

obecności. 

P6_K P6S_KR P6Z_KW 

 


