
Wydział: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 

Nazwa studiów: Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie 

Dla kogo? Studia podyplomowe są skierowane do czynnych pracowników 
przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i spożywczego oraz 
pracowników sklepów zielarsko-medycznych, poradni dietetycznych 
i salonów kosmetycznych, a także absolwentów z wyższym 
wykształceniem kierunkowym chcących podnieść swoje kwalifikacje. 

Jakie kwalifikacje/ 
uprawnienia po 
studiach? 

Absolwent uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych:  
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie, zwiększy to 
kwalifikacje czynnych pracowników przemysłu kosmetycznego, 
farmaceutycznego i spożywczego oraz sklepów zielarsko-
medycznych, poradni dietetycznych i salonów kosmetycznych a 
pozostałym absolwentom da kwalifikacje pomocne w zatrudnieniu w 
tych placówkach. 

Liczba punktów ECTS:  30 

Liczba godzin: 180 

Czy program 
obejmuje praktyki? 

Nie obejmuje  

Skrócony opis oferty Celem studiów podyplomowych jest: 

 usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat surowców 

naturalnych, ich składu, zastosowania w dietetyce, 

kosmetyce i lecznictwie oraz bezpieczeństwa ich stosowania 

 zdobycie i doskonalenie umiejętności praktycznych 

związanych z wykorzystaniem wiedzy na temat surowców 

naturalnych i bezpieczeństwa ich stosowania 

Wymogi związane z 
ukończeniem 
studiów: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Surowce naturalne 
w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie jest:  

 uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń  
i zaliczenie egzaminów przewidzianych w planie studiów w 
wyznaczonym terminie z wynikiem co najmniej 
dostatecznym,  

 zaliczenie wszystkich efektów uczenia się (zaliczenie 
wszystkich zajęć objętych tokiem studiów) oraz uzyskanie 
przewidzianych w programie studiów punktów ECTS,  

 wniesienie całości opłaty za studia podyplomowe, której 
wysokość określona została w umowie zawartej między 
słuchaczem a Uczelnią o warunkach odpłatności za studia,  

 wykonanie zespołowej pracy dyplomowej i zespołowa 
obrona pracy na ostatnim zjeździe studiów z wynikiem co 
najmniej dostatecznym. 

Warunki otrzymania 
świadectwa: 

Warunkiem otrzymania świadectwa jest ukończenie studiów 
podyplomowych na kierunku Surowce naturalne w dietetyce, 
kosmetyce i lecznictwie i spełnienie wyżej wymienionych wymogów. 

Cena za semestr:  2000 zł 



Organizacja zajęć: Czas trwania zajęć: 2 semestry 

Łączna liczba zajęć: 180 godz. (w tym 91 godz. praktycznych 
warsztatów, 63 godz. laboratorium i 26 godz. wykładów) 

Limit miejsc 15 

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym, w formie 
dwudniowych zjazdów - soboty i niedziele (zgodnie z organizacją 
roku akademickiego) 

Dane kontaktowe:  

adres, mail, telefon, 
strona www 

kierownik studiów 
podyplomowych 

mail kierownika 
studiów 
podyplomowych 

dr Małgorzata Deska 

m.deska@ujd.edu.pl 
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