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Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
towaroznawstwem roślin oraz produktów zielarskich oraz 
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu działania 
krajowego rynku tychże produktów. W ramach wykładanego 
przedmiotu studenci zapoznani będą z informacjami dotyczącymi 
asortymentu handlowego, wymagań norm, metod badań i oceny 
towaroznawczej roślin zielarskich (ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny mikroskopowej) jak też produktów z nich 
otrzymywanych. Studenci nabędą praktycznych umiejętności 
pobierania prób oraz standaryzacji produktów zielarskich. Opanują 
wiadomości z zakresu zasad obrotu aptecznego i pozaaptecznego 
roślinnymi produktami leczniczymi, kosmetykami i zielarskimi 
produktami spożywczymi. Poznają różnice podczas rejestracji, 
wprowadzania na rynek, reklamacji i wycofywania produktów 
leczniczych, spożywczych (ze szczególnym uwzględnieniem 
suplementów diety, produktów specjalnego przeznaczenia 
medycznego i żywności funkcjonalnej) i kosmetycznych, jak też 
zasad reklamy tych produktów znajdujących się na rynku. Poznają 
również podstawowe informacje z zakresu systemów zapewnienia 
jakości obowiązujących w przemyśle zielarskim. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące oceny towaroznawczej 
ważniejszych surowców zielarskich (w tym mikroskopowej) oraz 
charakterystyki różnych grup produktów na bazie roślin 
(leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków i zielarskich 
produktów spożywczych). W ramach zajęć poruszana będzie także 
problematyka organizacji rynku, asortymentu produktów (w tym 
postaci leku roślinnego), standaryzacji, normalizacji i kontaminacji 
surowców zielarskich oraz zasad prawidłowego ich 
przechowywania. Studenci zapoznani zostaną również z zasadami 
zarówno rejestracji i wprowadzania ich na rynek, jak i procedurami 
reklamacji, wstrzymywania oraz wycofywania. Poznają też zasady 
działania i sprzedaży produktów w aptekach oraz placówkach 
obrotu pozaaptecznego (w tym sklepów zielarsko-medycznych). 
Poznają zasady znakowania opakowań, znaczenia instrukcji 
używania lub ulotki informacyjnej oraz obecnie obowiązujące 
prawodawstwo w sprawie reklamy produktów leczniczych oraz 
spożywczych (w tym suplementów diety). Studenci poznają 
również systemy zapewnienia jakości w przemyśle zielarskim i 
spożywczym (GAP, GMP, HACCP, ISO).   
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