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Miał trochę odwagi ten pierwszy facet,
który zerwał roślinę, żeby się leczyć…
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Nowoczesne społeczeństwo

coraz bardziej docenia rolę roślin
leczniczych we wszystkich działaniach
mających na celu troskę o zdrowie
i podnoszenie jakości życia.

Proponujemy wyjątkowe studia,
które nadają nową jakość
tradycyjnemu zielarstwu

 Dajemy naszym studentom szansę na zdobycie unikatowej
wiedzy o światowych zasobach roślin leczniczych, przyprawowych, kosmetycznych, kulinarnych.
 Przedstawimy profilaktyczną i terapeutyczną rolę roślin
i produktów roślinnych w diecie człowieka.
 W doskonale wyposażonych laboratoriach nauczymy nowoczesnych metod analitycznych pozwalających ocenić jakość
surowca leczniczego, która decyduje o jego skuteczności
terapeutycznej.
 Nauczymy również praktycznie stosować zaawansowane
metody biotechnologiczne do wytwarzania nowoczesnych
produktów o zastosowaniu prozdrowotnym i leczniczym.
 Umożliwimy poznanie nowoczesnych narzędzi pozwalających na skuteczne działania w sferze produkcji, uszlachetniania surowca oraz logistyki, zarządzania, handlu
i usług w sektorze zielarskim.
 Zapewniamy szeroki wybór oryginalnych i niszowych
przedmiotów, które pomogą rozwijać indywidualne zainteresowania.

Już po I stopniu studiów możesz
uzyskać certyfikaty zwiększające twoją
konkurencyjność na rynku pracy

 Certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy w sklepach zielarsko-medycznych.
 Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
 Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie integrowanej uprawy roślin.

Po studiach
 Jesteś przygotowany do podjęcia pracy specjalisty
w sektorze produkcji, towaroznawstwa, przetwarzania
i marketingu roślinnych surowców farmakologicznych,
kosmetycznych, spożywczych oraz do prowadzenia własnej działalności.
 Jesteś przygotowany do pracy w nowoczesnych laboratoriach biotechnologicznych i analitycznych.
 Możesz podjąć pracę w organizacjach społecznych,
rządowych i prywatnych służących promowaniu zdrowia i poprawy jakości życia, a także pozyskiwaniu funduszy na rzecz takiej działalności.
 Masz wspaniałe wspomnienia z kilku lat wypełnionych
atrakcjami studenckiego życia Krakowa.

