Czas trwania studiów
Studia Podyplomowe Hortiterapia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00-18.00, w niedziele w godzinach 9.00-14.00, a 3 zjazdy w maju i czerwcu
2018 roku także w piątki w godz. 9.00-18.00. Od października
do czerwca przewidzianych jest 14 zjazdów, po 7 w trakcie
semestru.

WYDZIAŁ OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Ukończenie studiów
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów
Podyplomowych Hortiterapia, potwierdzające zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie hortiterapii.

Forma zajęć
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń,
a także warsztatów w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych
oraz wyjazdów terenowych.

Odpłatność za Studia
Studia Podyplomowe Hortiterapia są odpłatne.
Opłata wynosi 3 800 zł.

Rekrutacja
Osoby zainteresowane podjęciem studiów zobowiązane są
złożyć:
• Kwestionariusz.
• Jedno zdjęcie.
• Podanie kierowane do kierownika studiów
z uzasadnieniem wyboru kierunku kształcenia.
• Odpis dyplomu lub poświadczoną kopię ukończenia
studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

HORTITERAPIA

studia podyplomowe

Więcej informacji na:

www.hortiterapia.edu.pl
Sekretariat Studiów Podyplomowych Hortiterapia
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Roślin Ozdobnych
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
e-mail: ozdobne4@up.poznan.pl
tel. 61 848-79-35

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Hortiterapia rozumiana jako terapia ogrodnicza
wykorzystuje zajęcia w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka,
a także jego relacji międzyludzkich.
Ta dziedzina nauki i równocześnie rodzaj terapii rozwija się w ostatnich latach
bardzo dynamicznie. Korzyści wynikające z przebywania w otoczeniu roślin
i aktywności w zakresie ich uprawy i pielęgnacji są widoczne w poprawie zdrowia
fizycznego, rozwoju emocjonalnego i umysłowego człowieka, służą zatem lepszej jakości życia.

Cel

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych
Hortiterapia jest wykształcenie profesjonalnej
kadry do realizacji terapii zajęciowej z zakresu
ogrodnictwa.
Absolwenci studiów posiądą kompetencje
do wykonywania i nadzorowania terapii dla
różnych grup społecznych.

Kandydat

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół
wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.
Słuchaczami studiów mogą zostać zarówno osoby dopiero
wkraczające na rynek pracy, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym zatrudnione w różnych placówkach terapeutycznych, gdzie istnieje możliwość wykorzystania
nowo zdobytych kwalifikacji w zakresie hortiterapii.
Oferowane studia to także
propozycja dla instytucji
oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich
pracowników.

Perspektywy

Profesjonalni terapeuci z zakresu hortiterapii będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
• placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia;
• placówkach leczących różne formy uzależnień;
• placówkach szkolno-wychowawczych;
• placówkach pomocy społecznej;
• ośrodkach odosobnienia.
Absolwenci będą też mogli prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hortiterapeutycznych
dla wyżej wymienionych placówek i ośrodków.

Studia

Studia Podyplomowe Hortiterapia realizowane
na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
obejmują trzy obszary nauk: rolnicze w zakresie
ogrodnictwa, medyczne i społeczne. W zakresie nauk medycznych program studiów będzie
zawierać szeroko pojęte elementy rehabilitacji
w hortiterapii oraz psychiatrii i opieki medycznej,
natomiast w zakresie nauk społecznych pomoc psychologiczną.
W programie studiów realizowane będą praktyczne warsztaty w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych. Odbycie zajęć
praktycznych obok oceny z wiedzy teoretycznej będzie warunkiem zaliczenia studiów. Warsztaty umożliwią słuchaczom
praktyczne zastosowanie przyswojonej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych w realiach istniejących placówek,
w konfrontacji z pensjonariuszami lub pacjentami.

