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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Lekarski

Nazwa kierunku: Dietetyka

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o zdrowiu 54,0%

Nauki medyczne 46,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Profil  ogólnoakademicki  studiów  II  stopnia  Dietetyka  jest  wyrazem zmian  wynikających  z  gwałtownego  w  ostatnich  latach
rozwoju nauk o żywieniu i badań naukowych w tym zakresie, które w znaczący sposób wpłynęły na docenienie roli żywienia
nie tylko przez tradycyjną kliniczną medycynę i nauki o zdrowiu (promocja zdrowia, prewencja), ale także podniosły poziom
świadomości  społecznej  w odniesieniu do żywienia jako wyznacznika stanu zdrowia lub czynnika ryzyka negatywnych
zaburzeń zdrowotnych. Epidemiologiczne zmiany w obrazie chorób jakie dokonały się w ostatnich dekadach oraz procesy
demograficzno-społeczne spowodowały  nowe zagrożenia  i  powstanie  nierówności  w stanie  zdrowia  nie  tylko  jednostek ale
także różnych grup społecznych, będące konsekwencją wadliwego odżywiania się. Dla zrealizowania głównego celu tych
studiów  tj.  pokazania  wieloaspektowych  konsekwencji  zdrowotnych  wynikających  z  różnych  zagrożeń  powodowanych
nieprawidłowym  żywieniem,  założenie  studiów  II  stopnia  Dietetyka  jest  dostarczenie  studentom  nowoczesnej  wiedzy
teoretycznej i praktycznej i położenie głębokiego nacisku na umiejętność prowadzenia badań naukowych (z uwzględnieniem
Dobrej Praktyki Klinicznej i zasad Medycyny Opartej na Faktach (EBM)). Pogłębienie wiedzy i umiejętności umożliwia także
pracę  w  zespołach  interdyscyplinarnych,  zajmujących  się  profilaktyką  i  leczeniem  dietetycznym  dostosowanym  do
zmieniających się z wiekiem potrzeb człowieka. Pozwala również na współuczestnictwo w planowaniu leczenia żywieniowego,
dojelitowego i pozajelitowego w wielu schorzeniach. Kształcenie na kierunku dietetyka (II  stopnia), oprócz wyposażenia
studentów w gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów dietetycznych oraz
planowania  i  realizacji  badań  naukowych  jak  również  programów  profilaktycznych,  nastawione  jest  na  przygotowanie
studentów do współpracy dietetyka w procesie leczenia i profilaktyki i z tego względu ma charakter unikatowy i żadne studia
prowadzone w UJ nie proponują takiej perspektywy.

Koncepcja kształcenia

Nowoczesne  leczenie  chorób  dietozależnych  wymaga  specyficznego  leczenia,  w  którym  współpraca  pomiędzy  lekarzem  a
wysoko  wykwalifikowanym  dietetykiem  odrywa  kluczowa  rolę.  Studia  II  stopnia  na  kierunku  Dietetyka  pozwolą  na
wykształcenie  kolejnych roczników nowej  generacji  dietetyków,  których wiedza,  umiejętności  i  kompetencje  społeczne
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sprzyjać będą podniesieniu prestiżu tego zawodu. Ich przygotowanie merytoryczne i zawodowe, umiejętności praktyczne
oraz kompetencje społeczne pozwolą na elastyczne podchodzenie do zmieniającego się rynku pracy. Dobre przygotowanie z
metodologii  badań  naukowych  (opracowanie  planu  badawczego,  zrealizowanie  własnego  projektu  badawczego)  jest
niezbędnym  wstępem  nie  tylko  do  pracy  magisterskiej,  ale  daje  absolwentom  także  nowe  kompetencje  zawodowe,
pozwalające na podjęcie pracy w zespołach naukowo-badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania np. na uczelni,
w instytucie naukowo-badawczym.Wykształcenie osób rozumiejących potrzebę doskonalenia swej wiedzy, włączonych w
programy naukowe może w przyszłości przyczynić się do zasilenia kadry naukowej na kierunku Dietetyka. Kształcenie na
kiertunku Dietetyka jest zgodne z misją i strategią UJ jak również Wydziału poprzez kształcenie osób, które posiadać będą
specjalistyczną wiedzę opartą na wynikach najnowszych badań naukowych w zakresie dietetyki  i  wpływu żywienia na
zdrowie człowieka, jednocześnie nabędą umiejętności samodzielnego planowania badań naukowych w naukach medycznych
i naukach o zdrowiu oraz krytycznej oceny badań prowadzonych przez innych badaczy oraz szerokie kompetencje z zakresu
działań na rzecz społeczności i grup podwyższonego ryzyka. Cele te odnajdują swoje odzwierciedlenie w efektach uczenia się
dla  kierunku dietetyka,  które realizowane są przez  poszczególne jednostki  dydaktyczne Wydziału  w powiązaniu  z  ich
codzienną praktyką kliniczną jak również w odniesieniu do prowadzonych w tych jednostkach badań naukowych. Ponadto
studenci  przygotowując  swoje  prace  magisterskie  pod  opieką  doświadczonych  badaczy,  swoich  promotorów planują  i
prowadzą prace naukowe. Podkreślić należy, że większość tych prac ma charakter prac badawczych.

Cele kształcenia

Pogłębienie umiejętności teoretycznych i  praktycznych z zakresu patomechanizmów wpływających na trawienie,1.
wchłanianie i metabolizm składników odżywczych.
Nabycie pogłębionych umiejętności prawidłowej oceny stanu pacjenta oraz zaproponowania odpowiedniej diety i2.
metod leczenia żywieniowego dostosowanych do sytuacji pacjenta oraz całych grup.
Umiejętność opracowania nowoczesnych materiałów szkoleniowych służących edukacji  żywieniowej  w oparciu o3.
źródła naukowe oraz umiejętność prowadzenia działań profilaktycznych.
Pogłębienie  umiejętności  pracy  w  zespołach  interdyscyplinarnych,  zajmujących  się  leczeniem  dietetycznym  i4.
profilaktyką dostosowanych do zmieniających się z wiekiem potrzeb człowieka.
Zaawansowane umiejętności współuczestnictwa w planowaniu leczenia żywieniowego, dojelitowego i pozajelitowego5.
w różnych schorzeniach.
Nabycie umiejętności prowadzenia badań naukowych z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Klinicznej i zasad Dietetyki6.
Opartej na Faktach (EBD).
Nabycie pogłębionych umiejętności krytycznej analizy dostępnych informacji i doniesień naukowych.7.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Wzrastającą częstość występowania chorób przewlekłych o złożonej etiologii, która jest często bezpośrednio i pośrednio
powiązana ze stylem życia, w tym przede wszystkim ze zwyczajami żywieniowymi, wymaga przygotowania nowej generacji
dietetyków poprzez  podniesienie  i  rozszerzenie  wiedzy  przyszłych  profesjonalistów żywieniowych,  odpowiadających  za
szeroko rozumianą politykę żywieniową oraz leczenie żywieniowe.  Dobrze rozpoznane czynniki  ryzyka szeregu chorób
przewlekłych dotyczące nieprawidłowych sposobów odżywiania się (już w okresie prenatalnym, poprzez poszczególne fazy
życia), prowadzą do kumulującego się ryzyka pojawiania się chorób prowadzących do niepełnosprawności, obniżających
jakość życia chorych i wymagających długotrwałego procesu leczenia.
Stworzenie modelu nowocześnie przygotowanego dietetyka nastawione jest nie tylko na przekazanie tradycyjnej wiedzy
związanej z dietetyką, ale także wymaga spojrzenia na problematykę żywieniową z perspektywy kosztów ekonomicznych i
społecznych, wynikających z chorób i stanów dietozależnych. Nowocześnie przygotowany dietetyk powinien być wyposażony
w wszechstronną wiedzę o kulturowych i społecznych determinantach żywieniowych aby umiejętnie projektować programy w
zakresie promocji i profilaktyki żywieniowej ukierunkowanej na grupy podwyższonego ryzyka.
Dane epidemiologiczne jednoznacznie pokazują konieczność przygotowania dietetyków do współdziałania z różnego typu
profesjonalistami medycznymi, a także ogółem społeczeństwa w rozwiązywaniu szeregu wyzwań związanych ze wzrostem
chorób nowotworowych (w tym dietozależnych), nieswoistych chorób zapalnych jelit, chorób układu krążenia, przewlekłych
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chorób wieku rozwojowego.  Poprawa stanu zdrowia  społeczeństwa Polskiego wymaga budowania  interdyscyplinarnych
zespołów  nie  tylko  do  leczenia,  opieki  i  edukacji  zdrowotnej  chorych,  ale  także  budowania  wzmożonej  świadomości
zdrowotnej na poziomie populacji. W takim zespole znacząca rola przypada dietetykowi, który musi być wyposażony w
wiedzę  zawodową  oraz  umiejętności  krytycznej  oceny  informacji,  wyników  badań  klinicznych,  samodzielnego  lub
zespołowego prowadzenia badań naukowych oraz implementacji tych wyników do praktyki klinicznej, jak również budowania
nowoczesnych programów edukacji zdrowotnej.
Jednocześnie,  w  dobie  ogromnego  zainteresowania  problematyką  żywienia,  przy  jednoczesnej  bardzo  dużej  liczbie
pojawiających  się  propozycji  modyfikacji  żywienia  w  postaci  różnorodnych  diet,  istnieje  konieczność  wykształcenia
dietetyków, którzy nie tylko dysponować będą rzetelną wiedzą na temat żywności i żywienia oraz procesów biochemicznych i
fizjologicznych leżących u ich ich podstaw, ale również umiejących krytycznie ocenić nowe propozycje, zweryfikować jakość
dostarczanych informacji, w tym również w oparciu o prowadzenie rzetelnych badań.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się na studiach II stopnia na kierunku dietetyka nakierowane są na zdobycie przes studentów pogłębionej
wiedzy  w zakresie  dietetyki  jako  dyscypliny  naukowej,  ze  szczególnym uwzględnieniem najnowszych  osiągnięć  w tej
dziedzinie,  znajomości  procesów  fizjologicznych  i  patomechanizmów  leżących  u  jej  podstaw,  umiejętności  samodzielnego
podejmowania  decyzji  w  procesie  diagnostyki  dietetycznej  oraz  zaproponowania  odpowiednich  form  postępowania
dietetycznego.
Dzięki  realizacji  zakładanych  efektów  uczenia  się  absolwent  II  stopnia  kierunku  dietetyka  przygotowany  będzie  do
samodzielnego  podejmowania  działań  w  zakresie  promowania  zdrowego  stylu  życie,  jednocześnie  będzie  posiadał
umiejętność korygowania, w oparciu o gruntowną wiedzę, znajomość najnowszych osiągnięć w dziedzinie dietetyki, przy
jednoczesnej  umiejętności  samodzielnego  pogłębiania  swojej  wiedzy  i  krytycznej  analizy  problemów,  nieprawidłowych
zachowań pacjentów. Ponadto student będzie w stanie podjąć działania w zespołach multidyscyplinarnych podejmujących
problematykę  leczenia  jak  również  profilaktyki  chorób,  u  których  podłoża  leży  nieprawidłowy  sposób  odżywiania.  Zdobyta
wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom dietetyki II stopnia odpowiedzieć na oczekiwania społeczne związane z potrzebą
kreowania osób mających rzetelne naukowe podstawy do kreowania prozdrowotnego stylu życia w społeczeństwie oraz
kreowania programów i korygowania błędnych opinii i sądów nie popartych dowodami naukowymi.
Poprzez  gruntowne przygotowanie  z  zakresu  metodologii  prowadzenia  badań naukowych studenci  przygotowani  będą
również do podejmowania działań w zakresie prowadzenia samodzielnych badań z największą możliwą trafnością oraz
dokonywania  krytycznej  oceny  badań  prowadzonych  przez  innych  badaczy,  oceny  możliwości  przeniesienia  osiągnięć
naukowych  na  grunt  własnej  praktyki  zawodowej.  Umiejętność  krytycznej  oceny  zarówno  dowodów naukowych  jak  i
obserwacji poczynionych w życiu codziennym jest niezbędna do prowadzenia rzetelnych badań naukowych, podejmowania
owocnej współpracy jak również przekazywania swej wiedzy innym.
Ze względu na zwiększającą się częstość występowania chorób przewlekłych, w tym chorób dieto-zależnych istnieje również
zapotrzebowania na rzetelnie wykształconych dietetyków klinicznych. Dzięki realizacji programu kształcenia w oparciu o
doświadczenie kliniczne nauczycieli absolwenci kierunku dietetyka będą również partnerami lekarzy w procesie leczenia
pacjentów i wspomagania tegoleczenia za pomocą prawidłowego żywienia.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Kadra akademicka realizująca zajęcia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka uczestniczy w realizacji szeregu badań
naukowych, prowadzi prace naukowo-badawcze oraz badawczo-wdrożeniowe w dyscyplinach odpowiadającym wszystkim
prowadzonym kierunkom studiów wyższych, w tym w szczególności dietetyce. W okresie ostatnich 5 lat zespoły naukowo
badawcze  Wydziału  uczestniczyły  w  realizacji  ok.  300  projektów  naukowo-badawczych  lub  badawczo-wdrożeniowych
finansowanych  ze  środków  NCN,  NCBiR,  MZ,  MNiSW,  środków  międzynarodowych  oraz  środków  własnych.  Wśród  bardzo
szerokiego zakresu realizowanycxh badań znajdują się również badania nad czynnikami ryzyka chorób metabolicznych,
oceną żywienia i  stanu odżywienia różnych grup populacyjnych, czynników ryzyka oraz następstw otyłości,  badań nad
skutecznością interwencji żywieniowych oraz rolą różnych czynników żywieniowych w rozwoju i kontrolowaniu chorób jak
również możliwości profilaktyki żywieniowej. Niemal wszystkie jednostki włączone w realizację programu studiów dietetyki II
stopnia  prowadzą  badania  naukowe,  podkreślić  należy  rolę  dwóch  jednostek  w  znaczący  sposób  zaangażowanych  w
prowadzenie badań nad żywieniem zaangażowanych w prowadzenie dużej części zajęć dla studentów dietetyki, tj. Zakład
Dietetyki Klinicznej Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych oraz Zakład Higieny i Dietetyki.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy Wydziału Lekarskiego łączą z znaczącej większości łączą prowadzenie zajęć dydaktycznych z prowadzenie badań
naukowych. Doświadczenia te owocują ubogacaniem zajęć dydaktycznych przykładami z własnej praktyki, przekazywaniem
wiedzy  na  temat  najnowszych  osiągnięć  w  zakresie  medycyny  i  dietetyki.  W realizacji  części  projektów badawczych
uczestniczą doktoranci i studenci. Uczestnicząc w pracach licznych kół naukowych studenci mogą samodzielnie podejmować
pierwsze prace badawcze pod okiem doświadczonych opiekunów naukowych,  mogą również ubiegać się o dofinansowanie
własnych badań w ramach konkursu UJCM na Granty Studenckie. Prace magisterskie realizowane na kierunku dietetyka
oparte  są  na  wynikach  badań  realizowanych  przez  samych  studentów lub  w  ramach  ich  współudziału  w  projektach
badawczych  realizowanych  przez  poszczególne  jednostki  WL.  Wiedza,  umiejętności  i  doświadczenie  zdobyte  przez
nauczycieli  akademickich  w  wyniku  prowadzonych  badań  wykorzystywane  są  w  procesie  kształcenia  studentów  na
wszystkich  realizowanych  kierunkach  studiów,  stanowiąc  podstawę  do  modyfikacji  i  unowocześniania  treści  kształcenia  w
ramach przedmiotów prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Infrastruktura dydaktyczna wykorzystywana dla potrzeb realizacji planu studiów na kierunku dietetyka opiera się o 3 główne
komponenty:  sale  wykładowe  (w  łącznej  liczbie  17),  sale  seminaryjne  i  ćwiczeniowe  (dostępne  w  poszczególnych
jednostkach organizacyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne) oraz prowadzenie zajęć praktycznych w oparciu o bazę
szpitalną (i laboratoryjną) szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz
jednostek współpracujących z Wydziałem. Jednostki te stanowią jednocześnie bazę dydaktyczną, jak i naukową Wydziału
będąc siedzibami odpowiednich Katedr, Klinik i Zakładów. Sale wykładowe wyposażone są w odpowiedni sprzęt tj. rzutniki
multimedialne, komputery. Studenci mają dostęp do zasobów Biblioteki Medycznej (obecna siedziba ze względu na remont
pomieszczeń: ul. Grzegórzecka 20) oraz zasobów Biblioteki Jagiellońskiej. W budynku Centum Dydaktyczno-Kongresowego
dostępne są też sale do cichej nauki oraz dwie pracownie komputerowe. Sprzęt oraz infrastruktura są na bieżąco odnawiane,
uzupełniane i rozwijane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji kształcenia.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0912

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Progam studiów II stopnia na kierunku dietetyka realizowany jest w oparciu o zaplecze dydaktyczne i badawcze Wydziału
Lekarskiego  oraz  we  współpracy  z  jednostkami  zewnętrznymi,  dzięki  czemu  możliwe  jest  szkolenie  umiejętności
praktycznych studentów w różnorodnych warunkach i środowiskach, co przygotowuje ich lepiej do późniejszego podjęcia
pracy zawodowej. Program kształcenia nakierowany jest przede wszystkim na wykształcenie w studentach umiejętności
samodzielnego poszukiwania informacji, podejmowania decyzji dotyczących pacjętów w oparciu o rzetelne dane naukowe
oraz  zdobyte  doświadczenie  w  pracy  z  pacjentami.  Z  tego  też  wzgłędu  w  programie  nauczania  szczególną  uwagę
poświęcono poglębianiu wiedzy z zakresu dietetyki klinicznej, w dużej mierze realizowanej w kontakcie z pacjentem. Temu
celowi  służą również praktyki  realizowane przez studentów. Duże znaczenie ma również przygotowanie studentów do
przyszłego  samodzielnego  pogłębiania  wiedzy  oraz  prowadzenia  pracy  naukowej.  Wszyscy  studenci  realizuą  ten  sam
program.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 58

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 9

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 37

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 9

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 5

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1688

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Student zobowiązany jest do realizacji praktyk wakacyjnych w łącznym wymiarze 4 tygodni (140 godz. dydaktycznych) oraz
praktyk  śródrocznych (realizowanych w przerwie  pomiędzy  3  a  4  semestrem studiów)  w wymiarze  2  tyg.  (70  godz.
dydaktycznych). Praktyki wakacyjne składają się z dwóch części - pierwsza to praktyki w poradni dietetycznej realizowane w
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wymiarze 70 godz.  druga to praktyki  realizowane w jednym z czterech typów instytucji:  szpital  pediatryczny,  oddział
pediatryczny, żłobek lub przedszkole. Praktyki śródroczne realizowane są w szpitalach dla osób dorosłych. Student dokonuje
wyboru jednostki, w której chciałby odbywać praktyki spośród tych, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie
praktyk w Krakowie lub okolicy lub może również zaproponować odbycie praktyk w innej jednostce (odpowiadającej swoją
działalnością głównej tematyce praktyk). W takiej sytuacji weryfikowane jest w zaproponowanej jednostce istnieje możliwość
zrealizowania efektów uczenia się przypisanych do danej części praktyk i podpisywane porozumienie pomiędzy UJCM a daną
jednostką. Zaliczenia praktyk dokonuje koordynator ds praktyk.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych planem studiów oraz
przygotowanie i złożenie pracy magisterskiej połączone ze zdaniem magisterskiego egzaminu dyplomowego.
Pracę magisterską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień
naukowy doktora i zatrudnionego co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. Prace dyplomowe na
kierunku dietetyka mogą być pracami kazuistycznymi (studium przypadku) oraz pracami badawczymi. Prace te powinny
obejmować  swoją  tematyką  zagadnienia,  które  przyczyniają  się  do  poszerzania  wiedzy  z  zakresu  szeroko  pojętej
problematyki  żywieniowej  w  zdrowiu  i  w  chorobie.  Prace  magisterskie  prowadzone  na  kierunku  dietetyka  Wydziału
Lekarskiego UJ CM powinna cechować wysoka jakość, pozwalająca na potwierdzenie opanowania przez studenta warsztatu
badawczego oraz umiejętności korzystania z materiałów źródłowych oraz poszerzania wiedzy w zakresie rozwijanego tematu
jak również powinny zawierać jasno sprecyzowany tytuł,  który w pełni  odpowiada zagadnieniom rozwijanym w pracy,
dokładny cel/cele pracy, opis materiału badawczego/grupy badanej, opis zastosowanej metodyki/technik badawczych, a
także poprawnie wyciągnięte wnioski adekwatne do przedstawionych celów, logicznie i zwięźle przeprowadzoną dyskusję
problemu podpartą użyciem właściwie dobranego i poprawnie cytowanego piśmiennictwa.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

DET_KDR_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu: fakty, teorie, metody oraz
mechanizmy i złożone zależności dotyczące żywienia człowieka, jego uwarunkowań
(biologicznych, fizycznych, chemicznych, społecznych) oraz zależności pomiędzy
żywieniem a zdrowiem jednostki i populacji; również z zakresu patomechanizmów
wpływających na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników odżywczych

P7U_W, P7S_WG

DET_KDR_W02
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu: metody i narzędzia uzyskiwania
danych o żywieniu i stanie odżywienia jednostki i populacji, warunkach i czynnikach
leżących u podstaw wyborów żywieniowych, metod diagnostyki zaburzeń i chorób
związanych z nieprawidłowym żywieniem oraz skuteczności podjętych działań

P7U_W, P7S_WG

DET_KDR_W03
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu: rolę żywienia w utrzymaniu zdrowia
na każdym etapie życia, leczeniu, wspomaganiu leczenia i profilaktyce chorób
związanych z nieprawidłowym sposobem żywienia, w tym w powiązaniu z
najnowszymi wynikami badań naukowych

P7S_WG

DET_KDR_W04 Absolwent zna i rozumie fundamentalne problemy związane z rozwojem współczesnej
populacji, w tym problemy związane z problematyką żywienia człowieka

P7S_WG,
P7S_WK

DET_KDR_W05 Absolwent zna i rozumie zasady prowadzenia poradnictwa żywieniowego oraz
konstruowania wytycznych i norm dla poszczególnych grup w populacji

P7S_WG,
P7S_WK

DET_KDR_W06
Absolwent zna i rozumie zasady opracowania i wdrażania zaleceń zywieniowych dla
poszczególnych grup oraz osób z uwzględnieniem charakterystyki i stanu zdrowia
pacjenta/klienta oraz jego upodobań i możliwości, zna zasady skutecznej komunikacji

P7U_W, P7S_WG

DET_KDR_W07 Absolwent zna i rozumie zasady skutecznej komunikacji i przekazywania informacji P7S_WG,
P7S_WK

DET_KDR_W08
Absolwent zna i rozumie metody naukowego zdobywania wiedzy naukowej i
prowadzenia badań naukowych, zasady wyciągania wniosków w oparciu o wyniki
badań własnych i innych osób oraz zasady krytycznej oceny wyników badań w
odniesieniu do sposobu ich prowadzenia

P7S_WG

DET_KDR_W09
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania podejmowania różnych aspektów
działalności zawodowej, w tym ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania
prowadzenia takiej działalności

P7S_WK

DET_KDR_W10
Absolwent zna i rozumie regulacje prawne, normy i standardy dotyczące działalności
związanej z wykonywaniem dietetyka, w tym również aspekty organizacyjne
prowadzonej działalności

P7S_WK

DET_KDR_W11

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia
pracy naukowej, w szczególności zasady prowadzenia badań w populacjach ludzkich i
zasady ochrony własności intelektualnej jak również wytyczne dotyczące zasad
prowadzenia działalności badawczej (prawa uczestników badań, zasady Dobrej
Praktyki Klinicznej i Dietetyki Opartej na Faktach)

P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

DET_KDR_U01
Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną pogłębioną wiedzę do analizy, zrozumienia
i podjęcia działań zapobiegawczych w odniesieniu do prawidłowego żywienia
jednostek i populacji, zwłaszcza w odniesieniu do osób i grup chorych

P7S_UW



Efekty uczenia się 10 / 119

Kod Treść PRK

DET_KDR_U02

Absolwent potrafi zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną do rozwiązywania
złożonych problemów związanych z żywieniem człowieka oraz w sposób twórzy
wykonywać powierzone zadania uwzględniając dobór odpowiednich narzędzi (w tym
również w miarę potrzeb ich adaptację do zmiennych warunków) oraz sposóbów
komunikacji z pacjentami/klientami, kolegami oraz ekspertami

P7U_U, P7S_UW

DET_KDR_U03
Absolwent potrafi podejmować współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin,
działać w zespołach interdyscyplinarnych oraz kierować grupą osób w realizacji
wyznaczonych zadań i rozwiązywaniu problemów klinicznych i badawczych

P7S_UK

DET_KDR_U04
Absolwent potrafi samodzielnie formułować cele i hipotezy badawcze oraz wskazać
metody badawcze, narzędzia i środki adekwatne do przeprowadzenia odpowiednich
badań

P7S_UW

DET_KDR_U05 Absolwent potrafi analizować i wyjaśniać złożone mechanizmy wpływu żywienia na
prawidłowy rozwój, zdrowie oraz efekty leczenia człowieka P7U_U, P7S_UW

DET_KDR_U06
Absolwent potrafi posługiwać się posiadaną wiedzą oraz przepisami prawa i
wytycznymi tworzonymi przez zespoły ekspertów do rozwiązywania problemów
pojawiających się w pracy dietetyka (w tym również złożonych problemów) oraz w
planowaniu własnej ptrzyszłości zawodowej

P7U_U, P7S_UK

DET_KDR_U07 Absolwent potrafi współuczestniczyć w planowaniu leczenia żywieniowego,
dojelitowego i pozajelitowego w różnych schorzeniach (we współpracy z lekarzem)

DET_KDR_U08
Absolwent potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz skutecznie komunikować
się w tym języku na tematy specjalistyczne, związane z bardzo szeroko pojętym
wpływem żywienia na zdrowie człowieka

P7S_UK

DET_KDR_U09 Absolwent potrafi planować i wdrażać programy profilaktyczne i edukacyjne związane
z rolą żywienia na każdym etapie życia człowieka P7S_UW

DET_KDR_U10 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować samokształcenie i pogłębianie
posiadanej wiedzy

DET_KDR_U11
Absolwent potrafi dokonać własćiwego doboru źródeł wiedzy i krytycznie ocenniać
jakość informacji, dokonywać syntezy, interpretacji i prezentować zdrobyte
informacje z wykorzystaniem odpowiednich środków przekazu

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

DET_KDR_K01
Absolwent jest gotów do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i publicznym
poprzez inicjowanie i aktywne propagowanie zasad prawidłowego stylu życia, w
szczególności zaś prawidłowego sposobu żywienia jednostek i grup społecznych

P7S_KO

DET_KDR_K02
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz dostępnych informacji
zarówno o charakterze naukowym jak i ogólnym, oraz poszukiwania rozwiązań
problemów w odpowiednich źródłach i z wykorzystaniem opinii ekspertów

P7U_K, P7S_KK

DET_KDR_K03
Absolwent jest gotów do wykonywania złożonych zadań w grupach
interdyscyplinarnych lub organizacjach społecznych i naukowych, w tym również do
inicjowania tego typu działań

P7U_K, P7S_KO

DET_KDR_K04
Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli dietetyka niezależnie od
formy wykonywania tego zawodu, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej oraz
świadomością konieczności uzupełniania swojej wiedzy

P7S_KR

DET_KDR_K05
Absolwent jest gotów do uczestnictwa oraz planowania projektów naukowych i
społecznych uwzględniających aspekty prawidłowego żywienia oraz propagowanie
takich projektów w środowisku pracy i życia

P7S_KK, P7S_KO



Plany studiów 11 / 119

Plany studiów
Rok II - student zobowiązany jest do realizacji trzech przedmiotów fakultatywnych - łącznie 6 ECTS.

Semestr 3

Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Edukacja i poradnictwo żywieniowe ćwiczenia: 20
seminarium: 10 2,0 zaliczenie na ocenę O Os

Evidence Based Medicine (EBM) seminarium: 20 2,0 zaliczenie na ocenę O Os

Język angielski lektorat: 30 - - O Os

Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i
żywieniowo zależnych

e-learning: 16
ćwiczenia: 6
seminarium: 8

2,0 egzamin O Os

Leczenie żywieniowe w pediatrii
e-learning: 10
ćwiczenia: 19
seminarium: 8

3,0 egzamin O Os

Metodologia badań ćwiczenia: 20 2,0 zaliczenie na ocenę O Os

Seminarium magisterskie seminarium: 10 - - O Os

Żywienie kliniczne
ćwiczenia: 55
seminarium: 41
e-learning: 75

10,0 egzamin O Os

Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych praktyka: 70 3,0 zaliczenie O Os

DT-fakultety O Os

Cztery pory organizmu - chronomedycyna snu i
odżywiania seminarium: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Kuchnie świata e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Kultura - Media - Zdrowie ćwiczenia: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Otyłość dzieci w praktyce dietetyka
e-learning: 10
ćwiczenia: 14
seminarium: 6

2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Psychodietetyka z treningiem umiejętności
interpersonalnych e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Repetytorium ze statystyki. Statystyka i
prezentacja danych w pracy magisterskiej.

e-learning: 5
seminarium: 10
ćwiczenia: 15

2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Suplementy diety e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Surowce naturalne w profilaktyce i terapii
wybranych schorzeń e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Tworzenie ilustracji do prac magisterskich i
publikacji naukowych

e-learning: 10
ćwiczenia: 20 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Wpływ żywności, suplementów diety i leków na
wyniki podstawowych badań laboratoryjnych seminarium: 15 1,0 zaliczenie na ocenę F Os
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Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Zarządzanie danymi w projektach naukowych
e-learning: 5
seminarium: 4
ćwiczenia: 21

2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Znaczenie osi mózg-jelito-mikrobiota w
patogenezie chorób

e-learning: 10
ćwiczenia: 5 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Immunomodulacyjne działanie diety seminarium: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Leczenie żywieniowe e-learning: 6
ćwiczenia: 9 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Semestr 4

Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium magisterskie seminarium: 10 16,0 zaliczenie na ocenę O Os

Enologia
e-learning: 10
ćwiczenia: 13
seminarium: 7

2,0 zaliczenie na ocenę O Os

Interakcje leku z pożywieniem - aspekty kliniczne
e-learning: 6
ćwiczenia: 15
seminarium: 15

3,0 zaliczenie na ocenę O Os

Język angielski lektorat: 30 5,0 egzamin O Os

Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia
e-learning: 30
ćwiczenia: 12
seminarium: 18

4,0 zaliczenie na ocenę O Os

Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych praktyka: 70 3,0 zaliczenie O Os

DT-fakultety O Os

Cztery pory organizmu - chronomedycyna snu i
odżywiania seminarium: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Kuchnie świata e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Kultura - Media - Zdrowie ćwiczenia: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Otyłość dzieci w praktyce dietetyka
e-learning: 10
ćwiczenia: 14
seminarium: 6

2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Psychodietetyka z treningiem umiejętności
interpersonalnych e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Repetytorium ze statystyki. Statystyka i
prezentacja danych w pracy magisterskiej.

ćwiczenia: 15
seminarium: 10
e-learning: 5

2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Suplementy diety e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Surowce naturalne w profilaktyce i terapii
wybranych schorzeń e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego e-learning: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Tworzenie ilustracji do prac magisterskich i
publikacji naukowych

ćwiczenia: 20
e-learning: 10 2,0 zaliczenie na ocenę F Os
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Przedmiot Liczba godzin Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wpływ żywności, suplementów diety i leków na
wyniki podstawowych badań laboratoryjnych seminarium: 15 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Zarządzanie danymi w projektach naukowych
ćwiczenia: 21
seminarium: 4
e-learning: 5

2,0 zaliczenie na ocenę F Os

Znaczenie osi mózg-jelito-mikrobiota w
patogenezie chorób

e-learning: 10
ćwiczenia: 5 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Leczenie żywieniowe e-learning: 6
ćwiczenia: 9 1,0 zaliczenie na ocenę F Os

Immunomodulacyjne działanie diety seminarium: 30 2,0 zaliczenie na ocenę F Os

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów
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Edukacja i poradnictwo żywieniowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 10, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat edukacji żywieniowej w różnych grupach wiekowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Czym jest prowadzenie edukacji żywieniowej zarówno
w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej schorzeń
dietozależnych.

DET_KDR_W05 projekt

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Zaprojektować schemat edukacji żywieniowej
w zarówno wśród zdrowej populacji, jak i w śród osób
z rozwiniętymi już chorobami, włączenie z podaniem
przykładowych jadłospisów, które są dostosowane
do potrzeb danej grupy osób i pacjentów.

DET_KDR_U09 projekt, sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Współpracy z pacjentem i do współpracy z innymi
specjalistami.

DET_KDR_K03,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 10

ćwiczenia 20

analiza przypadków 5

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Znaczenie i zakres edukacji żywieniowej. Różnorodne
sposoby udzielania porady żywieniowej oraz formy
materiałów edukacyjnych.

W1 seminarium

2.
Czym różnią się modelowe racje pokarmowe dla
różnych grup ludności. Zasady organizowania
poradnictwa żywieniowego indywidualnego i
grupowego.

W1 seminarium

3.

Zasady projektowanie schematu poradnictwa
dietetycznego dla różnych grup wiekowych i osób w
różnych schorzeniach (np. współistnienie dny
moczanowej i boreliozy; dzieci, dzieci-sportowcy, starsi
z chorobą Parkinsona, osoby z kandydozą, starsi z
chorobami układu krążenia).

U1 seminarium

4.
Zaprojektowanie konkretnych programów
edukacyjnych i poradnictwa (włącznie z dekadowym
jadłospisem dla różnych grup wiekowych i osób w
różnych schorzeniach.

U1 ćwiczenia
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5. Praca grupowa w symulowanej sytuacji. K1 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład z prezentacją
multimedialną, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium obserwacja pracy studenta, sprawozdanie
z wykonania zadania

Warunkiem zaliczenia seminarium jest wykonanie
sprawozdania z wykonywanych zadań.

ćwiczenia obserwacja pracy studenta, projekt
Przedstawienie pełnej porady żywieniowej dla
poszczególnych przypadków wraz z dekadowym
jadłospisem.

Dodatkowy opis

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie 65% poprawnych odpowiedzi z 50 pytań testowych oraz półotwartych. Jeśli
student otrzyma ocenę niedostateczną, to musi pisać zaliczenie w drugim terminie na tych samych warunkach.
Kryteria oceniania:
95% - 100%  bdb
90%-95%   +db
80%-90%     db
75%-80%    +dst
65% - 75%    dst
<65%        ndst
Student w przypadku nieobecności z powodów zdrowotnych lub usprawiedliwienia dziekańskiego powinien odrobić
nieobecność usprawiedliwioną w formie napisania pracy zaliczeniowej.
Student nie ma prawa do nieobecności nieusprawiedliwionej.             
 

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posiadanie wiedzy z zakresu biologii, biochemii, fizjologii, żywienia człowieka, a także znajomość podstaw z zakresu
poradnictwa dietetycznego oraz umiejętność korzystania z żywieniowych programów komputerowych.
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Evidence Based Medicine (EBM)
Educational subject description sheet

Basic information

Department
Faculty of Medicine

Field of study
Dietetics

Study level
second-cycle program

Study form
full-time

Education profile
general academic

Disciplines
Medical science

ISCED classification
0912 Medicine

Subject related to scientific research
Yes

Didactic cycle
2020/21

Realization year
2021/22

Lecture languages
English

Block
obligatory for passing in the course of studies

Mandatory
obligatory

Examination
graded credit

Period
Semester 3

Examination
graded credit

Activities and hours
seminar: 20

Number of
ECTS points
2.0

Goals

C1 The aim of this course is to familiarize students with the principles of using evidence in clinical decision making,
including primary studies, systematic reviews and practice guidelines

Subject's learning outcomes

Code Outcomes in terms of Effects Examination methods

Knowledge – Student knows and understands:

W1 Defines EBM, knows principles and philosophy of
clinical practice according to EBM DET_KDR_W11 written examination, oral

answer, test
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W2
Risk of bias assessment of clinical study, measures of
effects, types of observational and interventional
studies and principles of conducting them, principles
of conducting systematic reviews and metaanalyses

DET_KDR_W08 written examination, oral
answer, test

W3
Who and why prepares practice guidelines and
principles of developing them and classification of
strength of recommendations

DET_KDR_W11 written examination, oral
answer, test

Skills – Student can:

U1

Formulates clinical problem, estimates the size of
therapuetic effect, knows how to define relationship
between the intervention and its effect, understand
how to apply the results of clinical study to concrete
clinical situation, knows how to use the sources of
information on medical sciences including medical
databases

DET_KDR_U11
written examination,
classroom observation,
oral answer, clinical case
presentation, test

U2

Assess validity of information on prophylaxis,
treatment and prognosis contained in medical articles;
knows how to assess validity and interpret the results
of systematic reviews and metaanalyses; knows the
difference between statistical significance and clinical
importance; assess critically original article

DET_KDR_U11
written examination,
classroom observation,
oral answer, clinical case
presentation, test

Social competences – Student is ready to:

K1

Collaborates in group analysing clinical problem on
the basis of literature; assess situations and events
related to the work of dietitian in tersm of EBM and
provide own opinions; is aware of the need to
systematically complement and update knowledge

DET_KDR_K02
classroom observation,
oral answer, clinical case
presentation

Calculation of ECTS points

Activity form Activity hours*

seminar 20

preparation for classes 10

preparation of multimedia presentation 10

preparation for examination 10

Student workload Hours
50

Workload involving teacher Hours
20

* hour means 45 minutes

Study content

No. Course content Subject's learning
outcomes Activities
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1.

Introduction to Evidence Based Medicine (EBM):
definition and history of EBM; clinical decision making:
integration of reliable and current evidence, patient
preferences and clinical expertise; clinical question
formulation; assessment of validity of evidence
regarding treatment and prevention (bias, internal
validity, confounders, randomisation, intention to treat
analysis, subgroup analysis).

W1, W2, U1, K1 seminar

2.

Presentation of the study results and their
interpretation and basic EBM terminology: relative
risk, relative risk reduction, odds ratio, hazard ratio,
number needed to treat (NNT), number needed to
harm (NNH); statistical significance and clinical
importance; p value, confidence interval; external
validity of the study.

W2, U2, K1 seminar

3. Practical application of the knowledge gained:
assessment of studies on treatment and prevention. W2, U1, U2, K1 seminar

4.
Use of evidence from observational studies in
decisions regarding treatment and prevention; validity
assessment.

W2, U1, U2, K1 seminar

5.
Secondary study assessment - reviews, systematic
reviews, metaanalyses; validity assessment and
interpretation.

W2, U2, K1 seminar

6.
Practice guidelines - development, GRADE
methodology, use in practice. Sources of reliable and
current evidence - practical application.

W3, U1, K1 seminar

7. Use of study results in practice - presentation of
clinical question and assessment of the study. W1, W2, W3, U1, U2, K1 seminar

Course advanced

Teaching methods:

case study, textual analysis, brainstorm, discussion, group work, seminar, workshop

Activities Examination methods Credit conditions

seminar
written examination,
classroom observation, oral
answer, clinical case
presentation, test

Knowledge and skills: Final written exam. An exam is passed if
one receives at least 50% of points. In case of receiving less
points a student fails the exam and receives failed grade from
the subject. Skills: presentation on clinical question and study
validity assessment – detailed grading criteria will be provided
during class. Skills will be passed if a student receives at least
50% of points. Final exam includes 20 questions, both multiple
choice and open questions. To pass the exam a students has
to received at least 50% of points. Correction exam takes
place during correction session, it is written and includes 5
open questions graded on a scale from 0 to 5 (every 0.5
points). To pass the exam a student has to receive at least
50% of points. Final mark includes both marks from written
test and skills assessment and it is calculated as weighted
average (1:3) from: skills assessment (in %) Written exam (in
%) Final evaluation criteria 50.0% do 59.90% = satisfactory
grade (3.0); 60% - 69.9% = plus satisfactory grade (3.5);
70.0% do 79.9% = good (4.0); 80.0% do 89.9% = plus good
(4.5); 90.0% do 100% = very good (5.0)
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Entry requirements
Course on research methods (obligatory)
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2020/21, 2021/22

Języki wykładowe
Angielski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

G1
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie
i piśmie w dyscyplinie nauk o zdrowiu w sytuacjach zawodowych (w komunikacji z pacjentem, jego rodziną
i personelem medycznym), w sytuacjach życia akademickiego oraz do rozumienia literatury fachowej
i wypowiadania się na tematy z nią związane.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
terminologię w języku angielskim w zakresie żywienia
człowieka, metod diagnostyki zaburzeń i chorób
związanych z nieprawidłowym żywieniem oraz zasad
prowadzenia poradnictwa żywieniowego

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W05

test

W2
terminologię w języku angielskim w zakresie
podejmowania różnych aspektów działalności
zawodowej

DET_KDR_W09 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się językiem angielskim w zakresie
dietetyki na poziomie B2+ Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego

DET_KDR_U08
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

U2

komunikować się z pacjentem i personelem
medycznym w języku angielskim w typowych
sytuacjach zawodowych (konsultacje dietetyczne,
poradnictwo dietetyczne dla różnych grup, planowanie
leczenia żywieniowego w różnych schorzeniach)

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U07,
DET_KDR_U08

egzamin ustny,
odpowiedź ustna

U3
aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na tematy
zawodowe, akademickie i ogólne (jasno przedstawiać
i uzasadniać swoje opinie, podawać uzasadnienie,
uczestniczyć w podejmowaniu decyzji)

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U11

egzamin ustny,
odpowiedź ustna

U4 wygłosić prezentację na temat związany ze swoją
specjalnością DET_KDR_U11 egzamin ustny,

odpowiedź ustna

U5
czytać ze zrozumieniem i z dużym stopniem swobody
artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują
określone stanowiska i poglądy związane z żywieniem
człowieka z anglojęzycznej literatury fachowej

DET_KDR_U08,
DET_KDR_U11 egzamin pisemny, test

U6
czytać ze zrozumieniem i z dużym stopniem swobody
artykuły i opracowania, w których autorzy prezentują
określone stanowiska i poglądy związane z żywieniem
człowieka z anglojęzycznej literatury fachowej

DET_KDR_U11 egzamin pisemny, test

U7
zgodnie z konwencją wypowiadać się w piśmie
w sytuacjach życia zawodowego i akademickiego
(potrafi napisać list formalny m.in. list motywacyjny
i CV)

DET_KDR_U11 egzamin pisemny, praca
pisemna, test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania i doskonalenia nabytych umiejętności
językowych niezbędnych do swobodnej komunikacji
w środowisku akademickim oraz zawodowym

DET_KDR_K02,
DET_KDR_K04 praca pisemna
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Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

SEMESTR 1 - Język specjalistyczny:
• planowanie kariery dietetyka
• ubieganie się o pracę dietetyka
• pisanie cv/listu motywacyjnego
• witaminy i mikroelementy oraz skutki ich
niedoborów w diecie
• piramida żywieniowa w USA i w Polsce
• zalecenia w systemie żywienia

• słuchanie nagrań rozmów z pacjentami i wypowiedzi
personelu szpitalnego oraz specjalistów zajmujących
się dietetyką

W1, U2, U3, U7 lektorat

2.

SEMESTR 1 - Język akademicki:
• źródła wiedzy ogólnej i medycznej (np. strony
internetowe, słowniki, podręczniki, literatura fachowa)
• czytanie dłuższych tekstów dydaktycznych i
autentycznych na tematy zawodowe z różnych źródeł
w celu szybkiego zrozumienia najważniejszej treści
oraz oceny wiarygodności i przydatności dostępnych
źródeł
• czytanie tekstów nt. medyczne w celu znalezienia,
zgromadzenia i usystematyzowania potrzebnych
informacji
• wypowiadanie się na tematy związane ze swoimi
studiami i życiem akademickim

U1, U5 lektorat

3.

SEMESTR 1 - Język ogólny:
gramatyka: revision of narrative tenses, expressing
future, reported speech, question formation
pisanie listów formalnych
wypowiadanie się na temat przeczytanego artykułu
prasowego

U1, U3, U7 lektorat
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4.

SEMESTR 2 - Język specjalistyczny:

Tematyka:
• dietetyka a wegetarianizm (zalety i wady diety
wegetariańskiej)
• dieta w ciąży i podczas karmienia piersią
• diety specjalistyczne i terapeutyczne
• konsultacje dietetyczne

pisanie: rozpisanie diety dla kobiet w ciąży i
karmiących piersią; pisanie przepisu na danie
wegetariańskie
czytanie ze zrozumieniem artykuły na tematy
związane z żywieniem człowieka

W1, U1, U2 lektorat

5.
SEMESTR 2 - Język akademicki:
• słuchanie wykładów, dyskusji i wypowiedzi
związanych ze studiowaną dziedziną

U1, U6 lektorat

6.
SEMESTR 2 - Język ogólny:
gramatyka: revision of passives, modals – extension,
conditionals – all uses
dyskusje

U1, U3 lektorat

7.

SEMESTR 3 Język specjalistyczny
• analiza danych - trendy i tendencje w dietetyce
• prezentacje na konferencjach
• technologia - genetycznie modyfikowana żywność
• wywiad dietetyczny, analiza wyników badań
laboratoryjnych
• układanie menu i diet, opis procedur

słuchanie ze zrozumieniem skomplikowanych
wykładów z użyciem specjalistycznego słownictwa
czytanie artykułów na tematy medyczne
pisanie: przeprowadzenie opisowej analizy danych

W1, W2, U1, U2, U4 lektorat

8. SEMESTR 3 - Język akademicki:
zasady wygłaszania prezentacji U1, U4 lektorat

9.
SEMESTR 3 - Język ogólny:
gramatyka: used to / would, discourse markers to
structure formal speech and writing
telefonowanie

U1 lektorat

10.

SEMESTR 4 - Język specjalistyczny:
wybrane case studies
zaburzenia żywieniowe - przypadki kliniczne
teksty naukowe: abstrakt
omawianie przypadku pacjenta ze specjalistą
pisanie: udzielanie pisemnej porady dietetycznej, opis
przypadku

W1, U1, U2, U5, K1 lektorat

11.

SEMESTR 4 - Język akademicki:
zasady projektowania plakatów naukowych i sposobu
ich prezentacji
prezentacja tematu związanego z dietetyką z
wykorzystaniem plakatu jako pomocy wizualnej

U1, U4 lektorat

12.
SEMESTR 4 - Język ogólny:
powtórzenie zagadnień gramatycznych
zagadnienia aktualne i kontrowersyjne

U1, U3 lektorat
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

E-learning, Lektorat

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
testów śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Semestr 2

Metody nauczania:

E-learning, Lektorat

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
testów śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Semestr 3

Metody nauczania:

E-learning, Lektorat

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z
testów śródsemestralnych, odpowiedzi ustnych i prac
pisemnych do końca sesji poprawkowej w danym semestrze.

Semestr 4

Metody nauczania:

E-learning, Lektorat

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
egzamin pisemny, egzamin
ustny, odpowiedź ustna, praca
pisemna, test

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia z wszystkich semestrów. Jeśli z powodu braku
zaliczenia przepada pierwszy termin egzaminu końcowego,
termin ten nie jest przywracany. Warunkiem zaliczenia
przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz
uzyskanie pozytywnych ocen z testów śródsemestralnych i
odpowiedzi ustnych do końca sesji poprawkowej w danym
semestrze.
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Dodatkowy opis

Student, który nie zaliczył poprzedniej części lektoratu z jakiegokolwiek powodu może uczestniczyć w kolejnej części
lektoratu i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część. Powtarzanie lektoratu oznacza ponowne uczestnictwo we wszystkich
zajęciach i testach. Student musi powtarzać tylko ten semestr, z którego nie otrzymał zaliczenia. Skala ocen: • 0-59 % –
ocena ndst • 60-70 % – ocena dst • 71-75 % – ocena + dst • 76-85 % – ocena db • 86-90 % – ocena + db • 91-100 % –
ocena bdb

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
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Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 8, ćwiczenia: 6, e-learning: 16

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z aktualną, teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą leczenia dietetycznego schorzeń,
w których leczenie żywieniowe ma decydujace znaczenie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
etiopatogenezę i znaczenie czynników ryzyka
żywieniowo zależnych chorób cywilizacyjnych
ze szczególnym uwzględnieniem chorób
metabolicznych, w tym cukrzycy i otyłości

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W03 egzamin pisemny

W2

zasady diagnostyki genetycznej chorób
dietozależnych, podstawowe zasady nutrigenomiki
w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych, zna wpływ
czynników wrodzonych na parametry metaboliczne
związane z gospodarką węglowodanową, lipidową

DET_KDR_W01 egzamin pisemny

W3

zagadnienia dotyczące sposobów oceny żywienia
w mikro i makrospołecznosciach, szczególnie
w grupach podwyższonego ryzyka rozwoju chorób
cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca,
hiperlipidemia

DET_KDR_W03,
DET_KDR_W04 egzamin pisemny

W4
zasady indywidualizacji programów żywieniowych
ze szczególnym uwzględnieniem chorób
metabolicznych takich jak cukrzyca, otyłość,
zaburzenia lipidowe

DET_KDR_W05 egzamin pisemny

W5
zasady postępowania dietetycznego w ciąży w ciąży
powikłanej chorobami metabolicznymi oraz zna jego
wpływ na zdrowie matki i dziecka

DET_KDR_W05 egzamin pisemny

W6

zasady prowadzenia racjonalnych badań naukowych
dotyczących efektów interwencji dietetycznej
w chorobach metabolicznych, potrafi zaprojektować
takie badania dla oceny surogatów i twardych
punktów końcowych

DET_KDR_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz ocenić sposób
żywienia osoby badanej w oparciu o uzyskany wywiad
żywieniowy

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U06

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U2
określić zmiany wartości odżywczej surowców i potraw
zależnie od warunków, czasu przygotowywania oraz
sposobów przetwarzania

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U07

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U3
zaplanować schemat prawidłowego żywienia
stosownie do wieku w profilaktyce chorób
dietozależnych

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U06

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U4 zaplanować żywienie w leczeniu chorób niezakaźnych DET_KDR_U07
egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U5
wykorzystać wiedzę na temat etiologii chorób
metabolicznych do planowania postępowania
dietetycznego

DET_KDR_U05,
DET_KDR_U06

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U6 zaplanować żywienie dla kobiet w ciąży powikłanej
chorobami metabolicznymi oraz w okresie karmienia

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U07

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do samodzielnego przygotowania schematu leczenie
żywieniowego w najczęściej spotykanych schorzeniach
metabolicznych, przede wszystkim takich jak
cukrzyca, otyłość, zaburzenia lipidowe (w tym
w odniesieniu do tych schorzeń wikłających ciążę)
we współpracy z lekarzem prowadzącym

DET_KDR_K01 obserwacja pracy
studenta
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K2
dokształcania się, krytycznej analizy dostępnej
literatury, modyfikowania pracy w zależności
od aktualizacji obowiązujacych wytycznych

DET_KDR_K01,
DET_KDR_K02

obserwacja pracy
studenta

K3 prowadzenia badań naukowych w zakresie wpływu
diety na prewencje/leczenie chorób cywilizacyjnych

DET_KDR_K01,
DET_KDR_K02,
DET_KDR_K03,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 8

ćwiczenia 6

e-learning 16

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Czynniki genetyczne a efektywność postępowania
behawioralnego w leczeniu chorób metabolicznych.
Nutrigenomika.

W2, K1, K2, K3 e-learning

2.
Badania naukowe w leczeniu dietetycznym: Medycyna
Oparta na Faktach (EBM), zasady interpretacji
wyników i tworzenia
wytycznych

W6, K1, K2, K3 e-learning

3.

Najważniejsze choroby cywilizacyjne. Główne
przyczyny śmiertelności w społeczeństwach
rozwiniętych. Podstawy
patofizjologii najczęściej spotykanych chorób
cywilizacyjnych

W1, U5, K1 e-learning

4. Dieta a substancje o aktywności hormonalnej
(Endocrine discruptors) W1, W3, U1, K1 e-learning
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5. Zaburzenia lipidowe: podział, patogeneza, leczenie
niefarmakologiczne i farmakologiczne W1, W4, U3, K1 e-learning

6. Żywność funkcjonalna oraz elementy psychodietetyki
w chorobach metabolicznych W4, U3, K1 e-learning

7.
Zawartość i przyswajalność wapnia i magnezu w
pokarmach i suplementach diety. Znaczenie w
profilaktyce chorób.

W4, K1 e-learning

8. Rola flory bakteryjnej przewodu pokarmowego w
rozwoju chorób cywilizacyjnych W1 e-learning

9. Poszukiwanie źródeł informacji naukowej i
profesjonalnej w dietetyce W6, U1, K3 seminarium

10. Diety niskowęglowodanowe - czy są podstawy do ich
stosowania? W1, W4, U1, U3, U4, K1 seminarium

11. Interpretacja i wykorzystanie wyników badań
dodatkowych w optymalizacji diety W3, K1 seminarium

12. Suplementy diety i sztuczne substancje słodzące
(słodziki). W1, W3, W4 seminarium

13.

Układanie zestawów dietetycznych dla chorych na
cukrzycę w zależności od typu cukrzycy,
zapotrzebowania kalorycznego,
rozkładu dnia, aktywności fizycznej (wykorzystanie
materiałów edukacyjnych).

W4, W5, U1, U2, U3, U4,
U5, U6 ćwiczenia

14.
Układanie diet leczniczych z wykorzystaniem
suplementów, pre i probiotyków, endocrine disruptors
oraz żywności
funkcjonalnej w chorobach niezakaźnych

U1, U2, U3, U4, U5, U6 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Ćwiczenia kliniczne, Ćwiczenia komputerowe, Ćwiczenia w
warunkach symulacyjnych, Dyskusja, Metoda przypadków, Rozwiązywanie zadań, Seminarium, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin pisemny Egzamin pisemny

ćwiczenia obserwacja pracy studenta Aktywna obecność na zajęciach obowiązkowych

e-learning egzamin pisemny Egzamin pisemny obejmujący treści z wykładów i seminariów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza dotycząca fizjologii człowieka
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Leczenie żywieniowe w pediatrii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 8, ćwiczenia: 19, e-learning: 10

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy z zakresu interwencji żywieniowych zależnych od stanu odżywienia dzieci, mechanizmów
regulacji głodu i sytości oraz specyfiki leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego w  wybranych
chorobach dzieci.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna i rozumie mechanizmy regulujące łaknienie
u dzieci oraz metabolizm podstawowych składników
odżywczych

DET_KDR_W01 egzamin pisemny, test

W2
Zna zasady żywienia klinicznego, obejmującego
żywienie dojelitowe i pozajelitowe z wykorzystaniem
diet przemysłowych, w zapobieganiu i leczeniu
niedożywienia dzieci

DET_KDR_W02,
DET_KDR_W06 egzamin pisemny, test

W3

Zna diety, kryteria, podziału i metody ich podaży
w żywieniu dojelitowym u dzieci i młodzieży oraz
zasady konstruowania roztworów dla dzieci
z uwzględnieniem niedojrzałości i niewydolności
przewodu pokarmowego

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02 egzamin pisemny, test

W4 Zna zasady monitorowania i dokumentacji leczenia
żywieniowego w pediatrii

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W10 egzamin pisemny, test

W5 zna rolę dietetyka w zespole leczenia żywieniowego DET_KDR_W06,
DET_KDR_W07 egzamin pisemny, test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi określić ryzyko niedożywienia szpitalnego
i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze
działając wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami
w ramach zespołu terapeutycznego

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U07

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U2
Potrafi obsłużyć aparaturę do analizy składowych
masy ciała i posłużyć się przyrządami do pomiarów
antropometrycznych

DET_KDR_U02 obserwacja pracy
studenta

U3 Potrafi dobrać preparat diety przemysłowej
odpowiednio dla pacjenta DET_KDR_U07

egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U4
Potrafi obliczyć zapotrzebowanie na poszczególne
składniki odżywcze w dojelitowym i pozajelitowym
leczeniu żywieniowym

DET_KDR_U07
egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

U5
Ustalić wskazania do wspomagania i/lub/ leczenia
żywieniowego z wykorzystaniem dostępnych w Polsce
diet przemysłowych

DET_KDR_U05
egzamin pisemny,
obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole leczenia żywieniowego DET_KDR_K03 test

K2
samodzielnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz
ryzyka niedożywienia oraz interwencji w zakresie
leczenia żywieniowego dietami przemysłowymi

DET_KDR_K04 test

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 8

ćwiczenia 19

e-learning 10
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przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
87

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
37

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
19

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Standardy leczenia żywieniowego w pediatrii. Rola
zespołu leczenia żywieniowego W1, W4, W5 e-learning

2.
Wskazania i p/ wskazania do żywienia dojelitowego.
Metody podaży diety do przewodu pokarmowego.
Powikłania żywienia dojelitowego

W2, U5 e-learning

3.
Wskazania i p/wskazania do żywienia pozajelitowego.
Metody podania żywienia do układu naczyniowego.
Powikłania metaboliczne żywienia pozajelitowego

W2, U5 e-learning

4.
Leczenie żywieniowe w chorobach nowotworowych.
Niedożywienie nowotworowe – rozpoznawanie,
leczenie

W2 e-learning

5. Leczenie żywieniowe w przewlekłej niewydolności
nerek W2 e-learning

6. Niedożywienie i przewlekłe głodzenie. Ocena stanu
odżywienia pacjenta W1, U1, U2 seminarium

7. Leczenie żywieniowe dzieci z przetoką przewodu
pokarmowego i z zespołem krótkiego jelita W1, W2, W3, U3, U4 seminarium

8. Zasady leczenia żywieniowego dzieci z niewydolnością
wątroby i trzustki U1, U3, U4 seminarium

9. Przegląd preparatów stosowanych do leczenia
dojelitowego u dzieci. W3, U3, K2 seminarium

10.
Praktyczna cena stanu odżywienia pacjenta. Układanie
diety w oparciu o preparaty stosowane w żywieniu
enteralnym na przykładzie pacjenta z enteropatią –
case study.

U1, U3, K1, K2 ćwiczenia

11. Leczenie żywieniowe pacjentów w nieswoistych
zapalnych chorobach jelit U1, U3, K1 ćwiczenia

12.
Układanie diety w oparciu o preparaty stosowane w
żywieniu enteralnym na przykładzie pacjenta z
niewydolności wątroby i trzustki--case study.

W3, U3, U4, U5, K1, K2 ćwiczenia
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13.
Leczenie żywieniowe pacjentów przewlekle chorych
(mukowiscydoza, dziecięce porażenie nerwowe itp.)-
case study.

W1, W4, W5, U1, U3, K1 ćwiczenia

14.

Zasady konstruowania roztworów do żywienia
pozajelitowego. Podaż energii, wody i elektrolitów w
żywieniu pozajelitowym u niemowląt i dzieci starszych.
Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym –
bilansowanie diety - case study.

W3, W4, U4, K1 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Ćwiczenia, Dyskusja, Metoda przypadków, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium test Materiał z seminariów obowiązuje do egzaminu z całego
przedmiotu

ćwiczenia obserwacja pracy studenta Aktywny udział w zajęciach

e-learning egzamin pisemny test warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 60%
poprawnych odpowiedzi

Dodatkowy opis

Kryteria oceny:
•61-70% - dostateczny
•71-75% - 3,5
•76-85% - 4,0
•86-90% - 4,5
•>91% - bardzo dobry
 
Student każdorazowo ma obowiązek odrobienia niobecności poprzez odpowiedź ustną  z tematu zajęć na których
nieobecność wystąpiła.
Termin odrobienia nieobecności należy ustalić z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza na temat zmian rozwojowych dzieci i towarzyszącym im zmian w zapotrzebowaniu na składniki odżwcze, zasady
dietetoreapii wybranych chorób wieku dziecięcego.
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Metodologia badań
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2020/21, 2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 15, ćwiczenia: 25

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego przygotowania badania naukowego

C2 uświadomienie studentom problemów związanych z realizacją badań uwzględniających zagadnienia związane
z żywieniem i jego rolą w odniesieniu do zdrowia jednostki i populacji.

C3 przygotowanie studentów do samodzielnego zaprojektowania pracy badawczej w oparciu o zasady prowadzenia
badań naukowych

C4 nabycie przez studentów umiejętności krytycznej oceny doniesień naukowych z uwzględnieniem poprawności
metodologicznej i interpretacji uzyskanych wyników badań naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady formułowania celu, badania, formułowania
hipotez badawczych, metody prowadzenia badań
i zasady wnioskowania w badaniach nad żywieniem

DET_KDR_W08,
DET_KDR_W11 test, zaliczenie pisemne

W2
sposoby badania sposobu żywienia i stanu odżywienia
w odniesieniu do grup ludności oraz ich ograniczenia
w kontekście wyciągania wniosków

DET_KDR_W02,
DET_KDR_W08 test, zaliczenie pisemne

W3
sposób analizowania i wyjaśniania związków pomiędzy
żywieniem a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami
ryzyka rozwoju choroby i występowaniem chorób

DET_KDR_W02,
DET_KDR_W08,
DET_KDR_W11

test, zaliczenie pisemne

W4
podstawowe typy badań naukowych nad sposobem
żywienia populacji, żywieniowymi czynnikami ryzyka
oraz skutkami zachowań żywieniowych i skuteczności
interwencji żywieniowych

DET_KDR_W08,
DET_KDR_W11 test, zaliczenie pisemne

W5 zasady oceny wiarygodności badań naukowych
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W08

test, zaliczenie pisemne

W6 źródła wiedzy naukowej i profesjonalnej, przydatne
w dietetyce i naukach pokrewnych DET_KDR_W02 test, zaliczenie pisemne

W7
zasady etyczne prowadzenia badań naukowych, w tym
zasady dotyczące własności intelektualnej oraz zasady
Dobrej Praktyki Klinicznej

DET_KDR_W11 test, zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie sformułować cel badań naukowych oraz
uzasadnić możliwość ich przeprowadzenia

DET_KDR_U04,
DET_KDR_U11

projekt, sprawozdanie z
wykonania zadania

U2 zaprojektować proste badanie populacyjne oraz
interwencyjne uwzględniające dane żywieniowe

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U04

projekt, sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U3 zinterpretować wyniki badań populacyjnych nad
sposobem żywienia i rolą żywienia w populacji

DET_KDR_U05,
DET_KDR_U11

projekt, sprawozdanie z
wykonania zadania,
zaliczenie pisemne

U4 przygotować pisemne opracowanie planu badania DET_KDR_U02,
DET_KDR_U11 projekt
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U5
wykorzystywać odpowiednie oprogramowanie oraz
medyczne bazy danych (Medline, Cochrane Library,
itp.).

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U04

sprawozdanie z
wykonania zadania

U6 krytycznie ocenić jakość badań naukowych
opublikowanych w języku polskim i angielskim

DET_KDR_U08,
DET_KDR_U11

sprawozdanie z
wykonania zadania

U7 przygotować wniosek do Komisji Bioetycznej DET_KDR_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 doskonalenia swej wiedzy DET_KDR_K02 obserwacja pracy
studenta, projekt

K2
rozpoznawania własnych ograniczeń i sytuacji,
w których winien się zwrócić się do innych
specjalistów

DET_KDR_K02,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta, projekt

K3 aktywnego uczestnictwa w badaniach naukowych DET_KDR_K05 obserwacja pracy
studenta, projekt

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 15

ćwiczenia 25

przygotowanie projektu 20

kształcenie samodzielne 10

analiza przypadków 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
40

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
35

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 20

przygotowanie projektu 25
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przygotowanie raportu 10

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Jak przygotować badania naukowe (cel, hipotezy
badawcze, plan badania, narzędzia badawcze). W1, U1 e-learning

2.
Wybór populacji – podstawowe pojęcia i realizacja.
Zasady doboru przypadków do badań. Szacowanie
minimalnej niezbędnej liczebności próby

W1, U2 e-learning

3.

Typy badań naukowych wykorzystywanych w naukach
biomedycznych – badania obserwacyjne i
interwencyjne. Najważniejsze elementy planu badania
mające wpływ na wiarygodność uzyskiwanych
wyników

W4, W5, U2 e-learning

4.
Analiza przyczynowości w badaniach nad żywieniem.
Zależność przyczynowa pozorna i prawdziwa. Problem
zmiennych zakłócających w fazie planowania badania i
w fazie analizowania wyników. Wybór strategii

W3, U3 e-learning

5.
Najważniejsze typy błędów w badaniach naukowych.
Możliwość ich minimalizacji i wpływ na wnioski płynące
z badania. Trafność wewnętrzna i zewnętrzna badania

W3, W5, U6, K2 e-learning

6.
Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej. Zasady etyczne w
badaniach naukowych (plagiat, prawa autorskie). Rola
i zadania Komisji Bioetycznej przy prowadzeniu badań
naukowych na ludziach i na zwierzętach

W7 e-learning

7. Od pomysłu do badania. Tematyka badawcza, cel
badania, hipotezy – podstawowe zasady tworzenia. W1, U1, K3 ćwiczenia

8.
Uzasadnienie badań – skąd czerpać informacje i jak z
nich korzystać. Piśmiennictwo jako źródło informacji –
zasady wyszukiwania i korzystania z publikacji

W6, U5, K1, K2 ćwiczenia

9.
Konceptualizacja modelu badawczego. Jak zmierzyć
efekt i ekspozycję. Wybór narzędzi badawczych.
Stosowanie skal pomiarowych. Kwestionariusz jako
podstawowe narzędzie badawcze

W1, W2, U2, K3 ćwiczenia

10.
Zebrane dane i co dalej – zasady przygotowania
materiału badawczego. Przygotowanie bazy danych.
Anonimowość i poufność.

U3, U5, K3 ćwiczenia
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11.
Czy zbierać dane tylko o ekspozycji/interwencji i
punkcie końcowym? Opis populacji badanej oraz rola
zmiennych zakłócających i modyfikujących

W2, W3, W5, U2, U3, K2,
K3 ćwiczenia

12. Wybór populacji do badania w praktyce – populacja
docelowa a próba badawcza U2 ćwiczenia

13.
Przygotowanie kwestionariusza do badań nad rolą
żywienia z uwzględnieniem celu badania i hipotez
badawczych

W2, U2, K3 ćwiczenia

14.
Badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia
– zastosowanie poszczególnych typów badań, ich
mocne i słabe strony

W2, W3, W4, U3, U6, K3 ćwiczenia

15.
Badania nad określeniem czynników ryzyka –
zastosowanie poszczególnych typów badań, ich mocne
i słabe strony

W2, W3, W4, U2, U6, K3 ćwiczenia

16.
Badania potwierdzające rolę czynników ryzyka i
czynników ochronnych – zastosowanie poszczególnych
typów badań, ich mocne i słabe strony

W2, W3, W4, U2, U6, K3 ćwiczenia

17.
Badania nad oceną skuteczności działań
profilaktycznych i terapeutycznych – zastosowanie
poszczególnych typów badań, ich mocne i słabe strony

W2, W3, W4, U2, U6, K3 ćwiczenia

18.
Badania oceniające jakość narzędzi badawczych i
trafność metod diagnostycznych – zastosowanie
poszczególnych typów badań, ich mocne i słabe strony

W2, W3, W4, U2, U6, K3 ćwiczenia

19. Badania nad rolą żywienia. Problemy w badaniach nad
żywieniem. Możliwość generalizacji wyników. W2, W3, W4, U2, U6, K3 ćwiczenia

20.
Wybór planu badania najbardziej efektywnego w
realizacji założonych celów badania. Uzasadnienie
wyboru.

W1, U1, U2, U5 ćwiczenia

21. Plan badania w praktyce - przygotowanie planu
badania na wybrany temat

U1, U2, U4, U5, K1, K2,
K3 ćwiczenia

22. Krytyczna analiza publikacji naukowej. Określanie
trafności wewnętrznej i zewnętrznej badania W5, U6, K2 ćwiczenia

23.
Przygotowanie raportu z badań/doniesienia
konferencyjnego w oparciu o przygotowane projekty
badawcze i hipotetyczne wyniki badań. Wyciąganie
wniosków

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U4, U5,
K1, K2, K3

ćwiczenia

24.
Etyka w badaniach. Wniosek do Komisji Bioetycznej –
podstawowe elementy i zasady przygotowania.
Omówienie przygotowanych wniosków.

W7, U7, K3 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, E-learning, Metoda projektów, Praca w grupie, Zajęcia praktyczne
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning test, zaliczenie
pisemne

Zaliczenie e-learningu odbywa się na podstawie zaliczenia krótkich
zadań / testów stanowiących integralną część kursu e-learningowego.
Zasady zaliczenie poszczególnych zadań dostępne są w treści zadania.
Materiał z e-learningu jest również weryfikowany w formie zaliczenia
pisemnego.

ćwiczenia obserwacja pracy
studenta, projekt

• Aby uzyskać dopuszczenie do zaliczenia student zobowiązany jest do
uczestnictwa we wszystkich przewidywanych harmonogramem
ćwiczeniach. W przypadku uzasadnionej nieobecności prowadzący
zajęcia może wskazać studentowi zadania, które będą podstawą do
zaliczenia nieobecności. • W oparciu o pracę na ćwiczeniach oraz
samokształcenie student zobowiązany jest wykonać dwa zadania
praktyczne - na podstawie punktacji z tych zadań student otrzymuje
wynik zaliczenia zajęć praktycznych. • Prowadzący grupę ćwiczeniową
może, w oparciu o obserwację pracy studentów na zajęciach
seminaryjnych przyznać dodatkowe punkty (max. 5%) za
zaangażowanie studenta w pracę grupy / zespołu. • Weryfikacja
wiedzy studenta odbywa się na podstawie testu wiedzy
(jednokrotnego wyboru) składającego się z 50 pytań – termin testu
zaliczeniowego: sesja letnia. • Weryfikacja wiedzy studentów w II
terminie odbywa się w oparciu o zaliczenie pisemne – 5 pytań
otwartych. Każde pytanie punktowane w skali 0-5 pkt. Warunkiem
zaliczenia części teoretycznej w II terminie jest uzyskanie minimum
60% z maksymalnej liczby punktów. Zaliczenie aktywności jak w
terminie I.

Semestr 3

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, E-learning, Metoda projektów, Praca w grupie, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
obserwacja pracy
studenta, projekt,
sprawozdanie z
wykonania zadania

• Student zobowiązany jest do uczestnictwa w 90% przewidzianych
harmonogramem ćwiczeń - w przypadku uzasadnionej
nieobecności prowadzący zajęcia może wskazać studentowi
zadania, które będą podstawą do zaliczenia nieobecności. • W
oparciu o pracę na ćwiczeniach oraz samokształcenie student
zobowiązany jest wykonać (indywidualnie lub w małych grupach)
cztery zadania praktyczne – każde z nich oceniane w skali 0-100%.
Zadanie zostaje zaliczone po uzyskaniu min. 60% z maksymalnej
liczby punktów. • Prowadzący grupę seminaryjną może, w oparciu
o obserwację pracy studentów na zajęciach seminaryjnych
przyznać dodatkowe punkty (max. 5% w skali semestru) za
zaangażowanie studenta w pracę grupy / zespołu. Punkty te
doliczane są do średniej punktacji z zadań praktycznych.

Dodatkowy opis

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
• Obecność na ćwiczeniach (lub ich zaliczenie u prowadzącego)
• Uzyskanie zaliczenia kursu e-learningowego – wykonanie zadań interaktywnych/testów – szczegółowe zasady dla każdego
zadania/testu dostępne w treści zadań na platformie e-learningowej, przy założeniu, że jest to minimum 60% z maksymalnej
liczby punktów.
• Uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów przewidzianych za każde z zadań praktycznych
• Uzyskanie minimum 60% z testu wiedzy (lub odpowiednio egzaminu otwartego w II terminie).
• W przypadku braku zaliczenia któregokolwiek zadania praktycznego, e-learningu lub testu końcowego student nie uzyskuje
zaliczenia przedmiotu (niezależnie od wyników innych aktywności).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość typów badań i ich cech charakterystycznych (zaliczone efekty kształcenia z zakresu epidemiologii)
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 10

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 10

Liczba
punktów ECTS
16.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami, które pozwolą im na samodzielne
opracowanie wyników badań, przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej oraz jej prezentację podczas
egzaminu końcowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady prowadzenia badań naukowych DET_KDR_W08 praca pisemna

W2 zasady konstruowania narzędzi badawczych
do realizacji pracy magisterskiej DET_KDR_W08 praca pisemna

W3 zasady wyboru treści i prezentacji wyników pracy DET_KDR_W08 praca pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie formułować cele i hipotezy badawcze DET_KDR_U04
praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U2 wskazać metody badawcze, narzędzia i środki
adekwatne do przeprowadzenia odpowiednich badań DET_KDR_U04

praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U3 dokonać właściwego doboru źródeł wiedzy i krytycznie
ocenić jakość informacji DET_KDR_U11

praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U4 dokonać syntezy, interpretacji uzyskanych danych DET_KDR_U11
praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U5 prezentować wyniki badań własnych
z wykorzystaniem odpowiednich środków przekazu. DET_KDR_U11

praca pisemna,
sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny swojej wiedzy oraz dostępnych
informacji o charakterze naukowym DET_KDR_K02 obserwacja pracy

studenta, praca pisemna

K2 poszukiwania rozwiązań problemów w odpowiednich
źródłach oraz z wykorzystaniem opinii ekspertów. DET_KDR_K02 obserwacja pracy

studenta, praca pisemna

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 10

przeprowadzenie badań empirycznych 200

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 10

przeprowadzenie badań empirycznych 150

przygotowanie pracy dyplomowej 100

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Omówienie zasad obowiązujących przy pisaniu pracy
magisterskiej W1, W2, W3 seminarium

2.
Składowe pracy magisterskiej - wstęp cel metodyka,
wyniki badań własnych, dyskusja, piśmiennictwo,
streszczenie

U1, U2, U3, K1 seminarium

3.
Zasady etyczne jakimi powinien kierować się student
przy pisaniu pracy magisterskiej. Ocena
antyplagiatowa pracy magisterskiej. Poszanowanie
cudzej własności intelektualnej.

W1, U2, K2 seminarium

4. Zasady doboru i wykorzystania piśmiennictwa w pracy
magisterskiej U3, U4 seminarium

5. Omówienie zasad graficznej prezentacji wyników
magisterskiej. W3, U4, U5 seminarium

6. Omówienie przygotowania wyników pracy
magisterskiej podczas obrony pracy magisterskiej. U4, U5 seminarium

7.
Konsultacje metodyczne dotyczące metodologii
badania i prowadzenia badań - weryfikacja
poprawności doboru narzędzi badawczych do
zaproponowanych celów

W1, W2, U1, U2, K2 seminarium

8.
Praktyczne zasady wyboru i przygotowania
piśmiennictwa. Wyszukiwanie piśmiennictwa.
Oprogramowanie do automatycznego przygotowania
bibliografii.

U3, K1, K2 seminarium

9. Konsultacje z zakresu analizy danych z badań oraz
prezentacji wyników w pracy. U4, U5, K2 seminarium
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

Dyskusja, Metoda problemowa, Metoda projektów, Pracownia komputerowa, Seminarium, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium obserwacja pracy studenta,
sprawozdanie z wykonania zadania

Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w
zajęciach seminaryjnych oraz przedstawienie
śródrocznego sprawozdania z postępów pracy
magisterskiej.

Semestr 4

Metody nauczania:

Dyskusja, Metoda problemowa, Pracownia komputerowa, Seminarium, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
obserwacja pracy studenta, praca
pisemna, sprawozdanie z wykonania
zadania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na
zajęciach seminaryjnych, przedstawienie
sprawozdania z zaawansowania postępów pracy
magisterskiej oraz złożenie pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem rozpoczęcia udziału w zajęciach z przedmiotu jest zaliczenie I roku studiów II stopnia na kierunku dietetyka.
Szczegółowe warunki dotyczące wymagań wstępnych związanych z realizacją pracy magisterskiej, w tym związanych z
przeprowadzeniem badań w ramach jej realizacji określa promotor pracy oraz kierownik jednostki, w której realizowana jest
praca magisterska.
Rozpoczynając zajęcia z przedmiotu, Studenci są zobowiązani do wybrania jednej z grup tematycznych seminarium.
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Żywienie kliniczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 41, ćwiczenia: 55, e-learning: 75

Liczba
punktów ECTS
10.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy o etiopatogenezie, epidemiologii i obrazie klinicznym oraz zasadach rozpoznawania i leczenia
chorób.

C2
Zdobycie wiedzy na temat zaleceń dietetycznych w wybranych chorobach alergicznych, zdobycie umiejętności
przygotowania zaleceń dietetycznych dla pacjentów z chorobami alergicznymi oraz innymi schorzeniami, a także
opracowania krótkich prelekcji edukacyjnych dla różnych grup odbiorców.

C3 Uzyskanie wiadomości w zakresie problemów żywieniowych w chorobach układu moczowego oraz w zakresie
profilaktyki i leczenia dietetycznego w chorobach nerek.

C4
Uzyskanie wiedzy w zakresie w zakresie profilaktyki i leczenia dietetycznego w geriatrii, umiejętności
postępowania w złożonych problemach żywienia pacjenta geriatrycznego obciążonego wielochorobowością.
Znajomość patomechanizmów żywieniowozależnych schorzeń występujących w geriatrii z umiejętnością
przeciwdziałaniu im. Umiejętność postępowania w leczeniu żywieniowym, także pozajelitowym

C5
Zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań żywieniowych chorób układu krążenia, znaczenia diety
i poszczególnych składników żywieniowych w prewencji i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Zapoznanie się
z zaleceniami dietetycznymi w poszczególnych chorobach układu krążenia

C6 Zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki oraz żywieniowego wsparcia leczenia chorób endokrynologicznych.

C7 Zdobycie wiedzy z zakresu dietoterapii przed i po zabiegach operacyjnych przewodu pokarmowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Posiada wiadomości na temat etiopatogenezy
i czynników ryzyka żywieniowo-zależnych chorób
cywilizacyjnych, szczególnie w chorobach alergicznych
i nadwrażliwości pokarmowej oraz zna zasady
prewencji wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem
leczenia dietą.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W06 egzamin pisemny

W2 Zna uwarunkowania zaburzeń żywienia w chorobach
przewodu pokarmowego i wątroby

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W05

egzamin pisemny

W3

Posiada podstawową wiedzę o etiopatogenezie,
epidemiologii i obrazie klinicznym oraz zasadach
rozpoznawania i leczenia (w stopniu umożliwiającym
zrozumienie zasad leczenia dietetycznego) chorób
przewodu pokarmowego i wątroby

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W4 Posiada wiedzę na temat nowych rodzajów żywności
i ich wpływu na reakcje nadwrażliwości pokarmowej

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W05

egzamin pisemny

W5 Posiada wiedzę na temat problemów żywieniowych
występujących w chorobach alergicznych.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W6
Zna dokładnie zasady leczenia dietetycznego
w chorobach alergicznych, w tym w astmie
oskrzelowej, alergicznym nieżycie nosa i alergicznych
chorobach skóry

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny
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W7
Posiada wiedzę na temat żywienia w alergii
i nadwrażliwości pokarmowej u dzieci, u kobiet w ciąży
oraz podczas laktacji oraz u osób starszych

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W8 Posiada wiedzę na temat problemów żywieniowych
występujących w chorobach układu moczowego

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W9

Posiada wiedzę o produktach żywieniowych, których
nadmierne lub niedostateczne pożycie może mieć
znaczenie w powstawaniu zaburzeń w chorobach
nerek oraz zna mechanizmy poprzez które dieta może
wpływać modulująco na ich przebieg

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W10 Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki i leczenia
dietetycznego w chorobach nerek.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W11

Posiada wiadomości na temat etiopatogenezy
i czynników ryzyka żywieniowozaleznych chorób
cywilizacyjnych układu krążenia oraz zna zasady
prewencji wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem
leczenia dietą

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W12 Posiada wiedzę na temat problemów żywieniowych
występujących w chorobach układu krążenia

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W13

Posiada wiedzę o produktach żywieniowych, których
nadmierne bądź niedostateczne spożycie może mieć
znaczenie w powstawaniu chorób metabolicznych
istotnych dla schorzeń układu krążenia oraz zna
mechanizmy, poprzez które dieta może wpływać
modulująco na ich powstawanie i przebieg

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W14

Zna specyfikę poradnictwa dietetycznego i leczenia
żywieniowego chorych onkologicznych poddawanych
leczeniu w oddziałach chirurgicznych
z uwzględnieniem specyfiki nowotworów przewodu
pokarmowego.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W15
Posiada wiadomości na temat etiopatogenezy
i czynników ryzyka żywieniowozależnych chorób
cywilizacyjnych oraz zna zasady prewencji wtórnej,
ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietą.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

W16
Posiada wiedzę na temat diagnostyki genetycznej
chorób dietozależnych. Zna podstawowe problemy
nutrigenomiki i umie uzasadnić powiązania pomiędzy
dietą a ekspresją genów

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W06,
DET_KDR_W07,
DET_KDR_W08

egzamin pisemny

W17
Posiada wiedzę z zakresu etiologii, patomechanizmów
oraz przebiegu zaburzeń funkcjonalnych organizmu
wpływających na trawienie, wchłanianie i metabolizm
składników odżywczych

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi ocenić stan odżywienia pacjenta
onkologicznego, skutki jego nieprawidłowego
odżywienia w okresie przed, około i pooperacyjnym
oraz możliwości leczenia żywieniowego.

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U09

egzamin pisemny

U2
Potrafi komunikować się z współpartnerami oraz
z pacjentami przy realizacji zadań związanych
z wykonywaniem zawodu dietetyka

DET_KDR_U07 egzamin pisemny
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U3
Potrafi zaplanować i wspólnie z lekarzem wdrożyć
żywienie odpowiednie dla pacjentów z chorobami
przewodu pokarmowego i wątroby

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U07 egzamin pisemny

U4
Potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe
pacjentów występujące w chorobach alergicznych oraz
uwzględnić je w planowaniu odpowiedniego
postępowania dietetycznego

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U03

egzamin pisemny

U5
Potrafi na podstawie objawów, wywiadu, wyników
badań diagnostycznych (in vivo i in vitro) odróżnić
objawy kliniczne i różnicować alergię pokarmową
od nietolerancji pokarmowej

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U05 egzamin pisemny

U6
Posiada umiejętność interpretacji wyników diagnostyki
molekularnej in vitro w diagnostyce nadwrażliwości
pokarmowej

DET_KDR_U02 egzamin pisemny

U7
Posiada umiejętność wykorzystania i zinterpretowania
wyników badań laboratoryjnych w biochemicznej
diagnostyce chorób nerek

DET_KDR_U02 egzamin pisemny

U8

Potrafi sformułować plan działań odpowiadających
potrzebom pacjenta oraz przekazać informacje
na temat doboru surowców i technik sporządzania
potraw niezbędnych do realizacji zalecanej diety lub
jej modyfikacji

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U05

egzamin pisemny

U9
Umie wykorzystać wiedzę dotyczącą psychologicznych
aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą do 
pokonywania barier w  komunikacji między
pacjentem/klientem a  dietetykiem

DET_KDR_U06 egzamin pisemny

U10

Potrafi sformułować plan działań odpowiadających
potrzebom pacjenta, (z uwzględnieniem uwarunkowań
kulturowych, religijnych i etnicznych ) oraz przekazać
informacje na temat doboru surowców i technik
sporządzania potraw niezbędnych do realizacji
zalecanej diety lub jej modyfikacji.

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02 egzamin pisemny

U11

Potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe
pacjentów występujące w chorobach układu krążenia,
układu moczowego, w gastroenterologii i hepatologii,
chorobach onkologicznych, chirurgicznych,
endokrynologicznych, zakaźnych, alergicznych,
chorobach jamy ustnej a także w chorobach o podłożu
psychogennym oraz uwzględnić je w planowaniu
odpowiedniego postępowania dietetycznego

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02 egzamin pisemny

U12
Potrafi określić ryzyko niedożywienia szpitalnego
i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze
działając wspólnie

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U05

egzamin pisemny

U13
Umie wykorzystać i zinterpretować wyniki badań
laboratoryjnych w biochemicznej diagnostyce
żywieniowo-zależnych chorób układu krążenia

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02 egzamin pisemny

U14
Potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe
pacjentów występujące w chorobach układu krążenia
oraz uwzględnić je w planowaniu odpowiedniego
postępowania dietetycznego

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U05 egzamin pisemny

U15
Potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych
i uwzględnić je przy planowaniu jadłospisów dla
pacjentów z chorobami endokrynologicznymi.

DET_KDR_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Jest gotów do przeprowadzenia edukacji żywieniowej
pacjentów z jednostkami chorobowymi
z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń.

DET_KDR_K03,
DET_KDR_K04

obserwacja pracy
studenta

K2
Rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy
i konieczność ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki,
umie również inspirować innych do korzystania
z bieżących zdobyczy naukowych

DET_KDR_K02 obserwacja pracy
studenta

K3
Potrafi współpracować z przedstawicielami innych
zawodów medycznych w zakresie leczenia
dietetycznego, edukacji żywieniowej i profilaktyki
chorób żywieniowo-zależnych .

DET_KDR_K03 obserwacja pracy
studenta

K4 Przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta DET_KDR_K04 obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 41

ćwiczenia 55

e-learning 75

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

analiza przypadków 39

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
171

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
94

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Niedożywienie. Rozpoznawanie, znaczenie, leczenie W15, W17, W2 e-learning

2. Znaczenie osi mózg jelito w leczeniu żywieniowym W17, W2, W3 e-learning

3. Postępowanie dietetyczne w stłuszczeniu, marskości
i niewydolności wątroby W2, W3 e-learning
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4. Znaczenie diety w rozwoju nowotworów układu
pokarmowego W14, W15, W2, W3 e-learning

5.
Otyłość, zespól metaboliczny. Kryteria rozpoznania,
znaczenie,
zasady leczenia

W1 e-learning

6. Stres a przewód pokarmowy W1 e-learning

7. Wskazania do leczenia dojelitowego i pozajelitowego W15, W2, W3, U1, U3 seminarium

8. Mikroelementy i witaminy, ich niedobór i nadmiar w
rozwoju nowotworów W14, W15, K1 seminarium

9. Ziołolecznictwo. Medycyna naturalna w chorobach
układu pokarmowego W15, W17, K2 seminarium

10. Modyfikacje dietetyczne w schorzeniach przewodu
pokarmowego w ciąży W2, W3 seminarium

11. Leczenie żywieniowe w chorobach trzustki W15, W2 seminarium

12. Probiotyki w terapii schorzeń przewodu pokarmowego W2, W3 seminarium

13. Leczenie żywieniowe - diety dojelitowe. U10, U3, U8, U9 seminarium

14. Nieswoiste zapalenia jelit – zasady postępowanie
żywieniowego W2, W3 seminarium

15. Epidemiologia alergii i nietolerancji pokarmowej W1, W4, W5, W6, W7, U4 e-learning

16. Leczenie astmy oskrzelowej – rola diety w leczeniu W3, W5, W6, W7, U4 e-learning

17. Leczenie dietetyczne w alergicznych chorobach skóry. W4, W5, W6, U4, U6 e-learning

18. Alergiczny nieżyt nosa i zatok – rola diety w
kompleksowym leczeniu.

W5, W6, W7, U4, U5, U6,
K1, K3 e-learning

19. Ostre reakcje alergiczne, stany nagłe w alergii i
nietolerancji pokarmowej - postępowanie W4, W5, W6 seminarium

20. Wpływ zmian w żywieniu współczesnego człowieka na
rozwój nietolerancji pokarmów i alergii pokarmowej W1, U10, U11, K1 seminarium

21. Ocena przypadków klinicznych – wywiad, diagnostyka
ambulatoryjna, leczenie nadwrażliwości pokarmowej

U2, U4, U5, U6, U8, U9,
K2, K4 ćwiczenia

22.
Diety i zalecenia dietetyczne w konkretnych
chorobach alergicznych z uwzględnieniem chorób
współwystępujących

W5 ćwiczenia

23. Zalecenia profilaktyczne dla osób z nadwrażliwością
pokarmową – krótkie prezentacje K1, K2 ćwiczenia

24. Ostra niewydolność nerek – aspekty żywieniowe W10, W8, W9 e-learning

25. Cukrzycowa choroba nerek- aspekty żywieniowe W10, W8, W9 e-learning

26. Żywienie chorych z pierwotnymi i wtórnymi
nefropatiami W10, W8, W9 e-learning

27. Żywienie w przewlekłej chorobie nerek W10, W8, W9 e-learning

28. Leczenie nerkozastępcze – dializoterapia i
transplantacja –aspekty żywieniowe W10, W8, W9 e-learning

29. Problemy żywieniowe chorych z pierwotnymi i
wtórnymi nefropatiami. Interpretacja wyników badań. U10, U7, U8 seminarium
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30.
Niedożywienie u pacjentów w starszym wieku ze
szczególnym uwzględnieniem chorych
hospitalizowanych . Możliwości działania
dietetycznego.

W13, W15, W17 e-learning

31. Niedożywienie jakościowe w geriatrii W13, W15, W17 e-learning

32. Problem nadmiernego łaknienia w podeszłym wieku
(sterydoterapia przewlekła, depresja, otępienie). W13, W15, W17 e-learning

33. Zaparcia w starości- przyczyny, możliwości
postępowania niefarmakologicznego W13, W15, W17 e-learning

34. Frailty– zapobiegawcza i lecznicza rola diety W13, W15, W17 e-learning

35. Dysfagia w podeszłym wieku W15, W17, W2 e-learning

36. Interakcje lekowe z pożywieniem W17 e-learning

37. Interakcje suplementów diety z pożywieniem W17 e-learning

38.

Choroby prowadzące do wyniszczenia (niewydolność
serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc,
niewydolność nerek, choroby nowotworowe,
przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby,
choroby reumatoidalne

W13, W15, W17 e-learning

39.

Wielochorobowość – jako przyczyna zaburzeń
odżywienia oraz złożony problem dietetyczny (np.
człowiek starszy z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą
niewydolnością serca, przewlekłą chorobą nerek lub z
nadciśnieniem, hipercholesterolemią, kamicą żółciową,
POChP).

W13 e-learning

40. Frailty („zespół słabości”) jako czynnik ryzyka
wyniszczenia – prezentacja przypadku U11 seminarium

41. Odleżyny w aspekcie uzupełniania niedoborów. U11, U12 seminarium

42. Żywienie chorych leżących i w okresie terminalnym W17, U12, U2, U3 seminarium

43. Leczenie żywieniowe - żywienie pozajelitowe. U8 seminarium

44. Zaburzenia czynności zwieraczy – rola diety w
postępowaniu niefarmakologicznym. U3 seminarium

45. Rola postępowania dietetycznego w leczeniu w
starości W15, W17, U2 seminarium

46. Dieta w profilaktyce chorób układu krążenia. W11, W12, W13 e-learning

47. Znaczenie soli w diecie w chorobach układu krążenia W11, W12, W13 e-learning

48. Otyłość i lipidy jako przyczyny miażdżycy W11, W12, W13 e-learning

49. Znaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
w diecie w schorzeniach układu krążenia W11, W12, W13 e-learning

50.
Leczenie dietetyczne w nadciśnieniu tętniczym,
chorobie niedokrwiennej serca i schorzeniach naczyń
obwodowych

U11, U13, U14 seminarium

51. Leczenie dietetyczne w niewydolności serca. U11, U13, U14 seminarium

52. Nowotwory przełyku W14, W15, W16 e-learning

53. Nowotwory żołądka W14, W15, W16 e-learning

54. Nowotwory trzustki W14, W15, W16 e-learning

55. Nowotwory jelita grubego W14, W15, W16 e-learning
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56. Nowotwory pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i
wątroby W14, W15, W16 seminarium

57. Nowotwory tarczycy, NET, choroby przytarczyc W14, W15, W16, U12, U8 seminarium

58. Żywienie pacjentów onkologicznych w okresie
przedoperacyjnym U12, U8 ćwiczenia

59. Żywienie pacjentów onkologicznych w okresie
pooperacyjnym U12, U8 ćwiczenia

60. Rola dietetyka w pracy na oddziale chirurgii
onkologicznej- ćwiczenia praktyczne K1, K2, K3, K4 ćwiczenia

61.
Kryteria zespołu metabolicznego według ATP III i
NCEP. Ogólne zasady leczenia zespołów
metabolicznych i planowanie diety.

W13, W15, W17 e-learning

62. Postępowanie żywieniowe w psychogennych
zaburzeniach odżywiania. W13, W15, W17 e-learning

63. Zaburzenia elektrolitowe w chorobach
endokrynologicznych. W17 e-learning

64. Choroby populacyjne związane z zaburzeniami
odżywiania i niedoborem jodu. W13, W15, W17 e-learning

65. Choroby nadnerczy. W13, W15, W17 e-learning

66.
Choroby nadnerczy przebiegające z nadciśnieniem
tętniczym. Postępowanie dietetyczne w
niedoczynności kory nadnerczy. Guzy
neuroendokrynne.

U11, U15 seminarium

67.
Ustalanie zapotrzebowania kalorycznego oraz
zapotrzebowania na różne grupy produktów. Ustalanie
zapotrzebowania na płyny w zależności od stanu
gospodarki wodno-elektrolitowej.

U11, U15 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Seminarium, Wykład

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin pisemny Przystąpienie do egzaminu po zakończeniu
zajęć.

ćwiczenia egzamin pisemny, obserwacja pracy
studenta

Przystąpienie do egzaminu po zakończeniu
zajęć.

e-learning egzamin pisemny Przystąpienie do egzaminu po zakończeniu
zajęć.
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Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
praktyka: 70

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie umiętności współpracy oraz pracy w zespole interdyscyplinarnym

C2 Identyfikacja oraz analiza problemów podczas pracy w zespole leczniczym

C3 Analiza, planowanie i podejmowanie działańw postepowaniu dietetycznym i leczniczym z uwględnieniem
schorzeń oraz procedur medycznych

C4 Praktyczne wykorzystanie wiedzy w planownaiu postępowania żywieniowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wpływ diety na zdrowie
DET_KDR_W01,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W05

dziennik praktyk

W2

modyfikacje zalezeń dietetycznych w zalezności
od schorzenia, zastosowanego leczenia
(farmakoterapii, leczenia zabiegowego itd);
modyfikacje podczas przygotowywania
do badań/procedur itd

DET_KDR_W03,
DET_KDR_W05,
DET_KDR_W06

dziennik praktyk

W3
planowanie postępowania żywieniowego; zasady
kwalifikacji do leczenia żywieniowego
z uwzględnieniem diet przemysłowych oraz żywienia
dojelitowego i pozajelitowego

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W05,
DET_KDR_W06

dziennik praktyk

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić stan odżywienia, zapotrzebowanie białkowo-
kalorycznego, zapotrzebowanie na makro
i mikroskładniki oraz na wodę

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02 dziennik praktyk

U2 kwalifikować pacjentów do leczenia żywieniowego DET_KDR_U06,
DET_KDR_U07 dziennik praktyk

U3 zaplanować i monitorować postępowanie dietetyczne DET_KDR_U05,
DET_KDR_U06 dziennik praktyk

U4 prowadzić edukację żywieniową dla pacjentów oraz ich
opiekunów

DET_KDR_U08,
DET_KDR_U09,
DET_KDR_U11

dziennik praktyk

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samokształcenia oraz poszerzania własnej wiedzy
i umiejętności

DET_KDR_K01,
DET_KDR_K03 dziennik praktyk

K2 pracy samodzielnej i zespołowej DET_KDR_K02,
DET_KDR_K03 dziennik praktyk

K3 godnego reprezentowania zawodu DET_KDR_K04,
DET_KDR_K05 dziennik praktyk

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyka 70

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
70

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
70

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 57 / 119

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Ocena stanu odżywienia; kwalifikacja do leczenia
żywieniowego i oceny ew ryzyka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3 praktyka

2. planowananie postępowania dietetycznego;
monitorowanie leczenia żywieniowego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3 praktyka

3. praca w zespole interdyscyplinarnym; analiza
przypadków

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3 praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Praca w grupie, Praktyka zawodowa, Zajęcia typu
Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyka dziennik praktyk Aktywne uczestnictwo w praktyce. Praca pod nadzorem opiekuna praktyk.
Realizacja programu praktyk.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Umiejętność planowania diet leczniczych. Znajomość aktualnych rekomendacji oraz wytycznych.
Znajomość podstaw diagnostyki różnicowej oraz objawów alarmujących.
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Cztery pory organizmu - chronomedycyna snu i odżywiania
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wszystko co nas otacza funkcjonuje w rytmie. W oparciu o wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu fizjologii
i patofizjologii funkcjonowania organizmu w rytmie okołodobowym poznamy jego wpływ na stan zdrowia oraz
samopoczucie. Poprzez omówienie mechanizmów regulacyjnych i adaptacyjnych, tj. czynników zewnętrznych
zależnych od światła, takich jak: cykl snu i czuwania, aktywność fizyczna; oraz czynników wewnętrznych, takich
jak: gospodarka hormonalna, aktywność układu autonomicznego, aktywność przewodu pokarmowego
i spożywanie posiłków oraz klinicznych skutków zaburzeń rytmu jako czynnik ryzyka chorób m.in. metabolicznych
i krążenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[DET_KDR_W01] Absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu: fakty, teorie, metody oraz
mechanizmy i złożone zależności dotyczące żywienia
człowieka, jego uwarunkowań (biologicznych,
fizycznych, chemicznych, społecznych) oraz zależności
pomiędzy żywieniem a zdrowiem jednostki i populacji;
również z zakresu patomechanizmów wpływających
na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników
odżywczych

DET_KDR_W01
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W2

[DET_KDR_W02] Absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu: metody i narzędzia
uzyskiwania danych o żywieniu i stanie odżywienia
jednostki i populacji, warunkach i czynnikach leżących
u podstaw wyborów żywieniowych, metod diagnostyki
zaburzeń i chorób związanych z nieprawidłowym
żywieniem oraz skuteczności podjętych działań

DET_KDR_W02 odpowiedź ustna, praca
pisemna

W3

[DET_KDR_W03] Absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu: rolę żywienia w utrzymaniu
zdrowia na każdym etapie życia, leczeniu,
wspomaganiu leczenia i profilaktyce chorób
związanych z nieprawidłowym sposobem żywienia,
w tym w powiązaniu z najnowszymi wynikami badań
naukowych

DET_KDR_W03
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna

W4
[DET_KDR_W04] Absolwent zna i rozumie
fundamentalne problemy związane z rozwojem
współczesnej populacji, w tym problemy związane
z problematyką żywienia człowieka

DET_KDR_W04
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

W5 [DET_KDR_W07] Absolwent zna i rozumie zasady
skutecznej komunikacji i przekazywania informacji DET_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna

W6

[DET_KDR_W08] Absolwent zna i rozumie metody
naukowego zdobywania wiedzy naukowej
i prowadzenia badań naukowych, zasady wyciągania
wniosków w oparciu o wyniki badań własnych i innych
osób oraz zasady krytycznej oceny wyników badań
w odniesieniu do sposobu ich prowadzenia

DET_KDR_W08
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna

Umiejętności – Student potrafi:

U1

[DET_KDR_U01] Absolwent potrafi wykorzystać
posiadaną pogłębioną wiedzę do analizy, zrozumienia
i podjęcia działań zapobiegawczych w odniesieniu
do prawidłowego żywienia jednostek i populacji,
zwłaszcza w odniesieniu do osób i grup chorych

DET_KDR_U01
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U2

[DET_KDR_U02] Absolwent potrafi zastosować
pogłębioną wiedzę teoretyczną do rozwiązywania
złożonych problemów związanych z żywieniem
człowieka oraz w sposób twórzy wykonywać
powierzone zadania uwzględniając dobór
odpowiednich narzędzi (w tym również w miarę
potrzeb ich adaptację do zmiennych warunków) oraz
sposóbów komunikacji z pacjentami/klientami,
kolegami oraz ekspertami

DET_KDR_U02
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U3

[DET_KDR_U03] Absolwent potrafi podejmować
współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin,
działać w zespołach interdyscyplinarnych oraz
kierować grupą osób w realizacji wyznaczonych zadań
i rozwiązywaniu problemów klinicznych i badawczych

DET_KDR_U03
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna
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U4
[DET_KDR_U04] Absolwent potrafi samodzielnie
formułować cele i hipotezy badawcze oraz wskazać
metody badawcze, narzędzia i środki adekwatne
do przeprowadzenia odpowiednich badań

DET_KDR_U04
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U5
[DET_KDR_U05] Absolwent potrafi analizować
i wyjaśniać złożone mechanizmy wpływu żywienia
na prawidłowy rozwój, zdrowie oraz efekty leczenia
człowieka

DET_KDR_U05 odpowiedź ustna, praca
pisemna

U6
[DET_KDR_U10] Absolwent potrafi samodzielnie
planować i realizować samokształcenie i pogłębianie
posiadanej wiedzy

DET_KDR_U10
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

U7

[DET_KDR_U11] Absolwent potrafi dokonać
właściwego doboru źródeł wiedzy i krytycznie oceniać
jakość informacji, dokonywać syntezy, interpretacji
i prezentować zdobyte informacje z wykorzystaniem
odpowiednich środków przekazu

DET_KDR_U11 odpowiedź ustna, praca
pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[DET_KDR_K01] Absolwent jest gotów do odgrywania
aktywnej roli w życiu społecznym i publicznym poprzez
inicjowanie i aktywne propagowanie zasad
prawidłowego stylu życia, w szczególności zaś
prawidłowego sposobu żywienia jednostek i grup
społecznych

DET_KDR_K01
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

K2

[DET_KDR_K02] Absolwent jest gotów do krytycznej
oceny swojej wiedzy oraz dostępnych informacji
zarówno o charakterze naukowym jak i ogólnym, oraz
poszukiwania rozwiązań problemów w odpowiednich
źródłach i z wykorzystaniem opinii ekspertów

DET_KDR_K02
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna

K3
[DET_KDR_K03] Absolwent jest gotów do wykonywania
złożonych zadań w grupach interdyscyplinarnych lub
organizacjach społecznych i naukowych, w tym
również do inicjowania tego typu działań

DET_KDR_K03
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

K4

[DET_KDR_K04] Absolwent jest gotów
do odpowiedzialnego pełnienia roli dietetyka
niezależnie od formy wykonywania tego zawodu,
z poszanowaniem zasad etyki zawodowej oraz
świadomością konieczności uzupełniania swojej
wiedzy

DET_KDR_K04
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna

K5

[DET_KDR_K05] Absolwent jest gotów do uczestnictwa
oraz planowania projektów naukowych i społecznych
uwzględniających aspekty prawidłowego żywienia oraz
propagowanie takich projektów w środowisku pracy
i życia

DET_KDR_K05
obserwacja pracy
studenta, odpowiedź
ustna, praca pisemna

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie do zajęć 10

kształcenie samodzielne 5
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zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Jaki jest Twój chronotyp?
- chronobiologia
- rytmy biologiczne
- cechy zegarów dobowych
- dawcy czasu
- rytm wolno biegnący

W1, W4, W6, U4, U5, U6,
U7, K2, K5 seminarium

2.

Zegar okołodobowy
- molekularne podstawy rytmów dobowych
- zegar centralny i zegary peryferyjne: integracja
czynników wewnętrznych i zewnętrznych
- geny zegarowe
- neurobiologia snu i czuwania
- jak zorganizować swój czas?

W1, W4, W6, U4, U5, U6,
U7, K1, K2 seminarium

3.

Zagadnienia rymu okołodobowego w badaniach
naukowych
- badania naukowe obserwacyjne (opisowe,
analityczne) i eksperymentalne (kliniczne)
- problemy badawcze z zakresu zaburzeń rytmu snu i
czuwania, tezy i hipotezy
- gatunki tekstów naukowych
- bioetyka badań naukowych w medycynie
- naukowe bazy danych

W5, W6, U4, U6, U7, K2,
K5 seminarium

4.

Rytm sen – czuwanie
- dwuczynnikowy model regulacji snu i czuwania,
model flip-flop
- jakość i ilość snu
- fizjologia snu - przebieg snu, sen NREM, REM
- obraz polisomnograficzny, hipnogram
- zmiany snu związane z wiekiem

W1, W3, W4, U1, U2, U5,
K2, K5 seminarium

5.

Diagnostyka zaburzeń snu i czuwania
- schemat badania pacjenta z zaburzeniami snu
- badania kwestionariuszowe
- badania stosowane w diagnostyce:
polisomnograficzne, aktygraficzne, MSLT

W1, W2, W5, U1, U3, U7,
K5 seminarium
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6.

Zaburzenia snu
- dyssomnie (bezsenność, nadmierna senność,
zaburzenia rytmu snu i czuwania)
- parasomnie (zaburzenia w trakcie snu lub przy
wybudzaniu)
- zaburzenia oddychania związane z snem
- zaburzenia ruchowe związane ze snem
- zaburzenia snu w wybranych jednostkach
chorobowych

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K3, K4, K5 seminarium

7.

Zaburzenia rytmu okołodobowego
- chronotyp vs życie społeczne; wpływ światła na
nasze zdrowie
- zaburzenia rytmu związane z pracą zmianową i pracą
nocną
- sezonowe zaburzenia afektywne
- implikacje wpływu okołodobowego na
bezpieczeństwo i wydajność człowieka
- leczenie zaburzeń snu oraz zaburzeń rytmu snu i
czuwania
- terapie behawioralne
- higiena snu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U5, K1, K3,
K4, K5

seminarium

8.

Chronobiologia i wpływ rytmu na układ sercowo
naczyniowy oraz na autonomiczny układ nerwowy
- okołodobowa regulacja fizjologii (funkcje
neuroendokrynne, metaboliczne i immunologiczne)
- okołodobowa regulacja nastroju, zachowania oraz
rola stresu (senność, pamięć, uczenie się, funkcje
poznawcze i
ruchowe)
- dobowe zmiany ciśnienia krwi i częstości akcji serca
- zaburzenia rytmu dobowego jako czynnik ryzyka
chorób układu krążenia
- leczenie: chronobiologia we współczesnej praktyce
klinicznej, chronofarmakologia, chronochemioterapia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K3, K4, K5 seminarium

9.

Wpływ rytmu okołodobowego na układ pokarmowy i
metabolizm
- okołodobowy zegar pokarmowy, regulacja
metabolizmu glukozy, insuliny
- pokarm jako sygnał czasu dla komórki
- zaburzenia rytmu dobowego jako czynnik ryzyka
zaburzeń metabolicznych, otyłości i DM typu 2
- leczenie -chronobiologia we współczesnej praktyce
klinicznej, chronofarmakologia, chronochemioterapia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U5, K3, K4 seminarium

10. Chronoodżywianie - co i kiedy jeść
Dieta sportowca

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U5, K1, K3, K4 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Dyskusja, E-learning, Film dydaktyczny, Inscenizacja, Metoda problemowa, Metoda
przypadków, Praca w grupie, Seminarium, Zajęcia typu Problem Based Learning, Tutoring
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
obserwacja pracy studenta,
odpowiedź ustna, praca
pisemna

-uzyskanie pozytywnej oceny asystenta na postawie
aktywności i zaangażowania w czasie zajęć - zaliczenie
końcowe – esej naukowy Opracowanie naukowe wybranego
tematu w formie eseju naukowego interpretującego zjawisko
lub przedstawiającego problem z zakresu tematyki fakultetu z
argumentacją w odniesieniu do literatury naukowej i
subiektywnym krytycznym punktem widzenia. -obecność na
zajęciach (możliwa 1 nieobecność)
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Kuchnie świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problemem różnorodności żywienia ludzi na całym świecie w zależności od religii,
zwyczajów żywieniowych, kontynentu, a w związku z tym klimatu panującego na Ziemi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najczęściej wykorzystywane surowce i dodatki
do przygotowywania potraw charakterystycznych dla
konkretnych kuchni świata

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W06,
DET_KDR_W07

sprawozdanie z
wykonania zadania
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W2 tradycje żywieniowe poszczególnych kuchni świata
oraz charakterystyczne potrawy regionalne DET_KDR_W04 sprawozdanie z

wykonania zadania

W3 klasyfikację metod stosowanych w procesie
przygotowywania potraw DET_KDR_W04 sprawozdanie z

wykonania zadania

W4
wpływy obcych kuchni na potrawy spożywane
w Polsce jak również współczesne poglądy na kuchnię
narodową jako atrakcję turystyczną

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W06,
DET_KDR_W07

sprawozdanie z
wykonania zadania

W5
podstawowe zasady stosowane w przygotowaniu
i podawaniu wybranych potraw kuchni obcych
narodów

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W06,
DET_KDR_W07

sprawozdanie z
wykonania zadania

W6 etapy produkcji obwarzanków i precli krakowskich DET_KDR_W07 sprawozdanie z
wykonania zadania

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować charakterystyczne produkty dla danej
kuchni DET_KDR_U02 sprawozdanie z

wykonania zadania

U2 zinterpretować wady i zalety kuchni innych narodów DET_KDR_U02 sprawozdanie z
wykonania zadania

U3
ocenić wpływ kuchni z innych stron świata na potrawy
spożywane przez Polaków oraz określić wartość
odżywczą stosowanych w danej kuchni produktów

DET_KDR_U02 sprawozdanie z
wykonania zadania

U4 przygotować różne rodzaje sushi, przygotować ciasto
do wypieku charakterystycznej chałki żydowskiej, DET_KDR_U06 sprawozdanie z

wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w grupie oraz do rozwiązywania związanych
z tym problemów DET_KDR_K03 obserwacja pracy

studenta

K2
poszerzania swojej wiedzy na temat doboru produktów
i odpowiedniej technologii w przygotowywaniu potraw
z różnych stron świata

DET_KDR_K02 obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

sporządzenie sprawozdania 6

przygotowanie do zajęć 8

praktyka 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Charakterystyka poszczególnych kuchni świata
(kuchnia polska śródziemnomorska, azjatycka,
żydowska, indyjska...)

W1, W2, W4, U1, U2, K1 e-learning

2. Wpływ warunków naturalnych i klimatu danego kraju
na możliwości żywieniowe poszczególnych krajów W2, W3, U2, U3, K2 e-learning

3. Warzywa, owoce oraz przyprawy charakterystyczne
dla danej kuchni W1, W2, W5, U1, K2 e-learning

4.
Przykłady słynnych potraw dla danej kuchni (desery,
sery, wina, pieczywo...), jak też napoje
wykorzystywane i podawane w różnych regionach
świata

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2 e-learning

5. Kuchnie świata w Polsce np. chińska, japońska,
włoska, wietnamska, ... W2, W4, U1, U2, K1 e-learning

6. Wpływ na zdrowie specyficznych elementów kuchni
świata W1, W5, U1, U2, K1 e-learning

7. Etapy produkcji obwarzanków i precli krakowskich. W1, W6, U1, K1, K2 e-learning

8. Różne rodzaje sushi oraz charakterystyczna chałka
żydowska W1, U4, K1, K2 e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Pokaz, Praca w grupie, Warsztat, Wykład, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning obserwacja pracy studenta, sprawozdanie
z wykonania zadania

Wykonanie prezentacji dotyczących niektórych
kuchni Świata. Dyskusja na temat
charakterystycznych potraw kuchni całego świata.

Dodatkowy opis

Studenci uczestniczą w warsztatach wyrabiania sushi oraz w pokazie przypraw z całego swiata. Ocena z tego fakultetu jest
na podstawie obecności na wykładach, czynnego uczestnictwa w dyskusjach oraz wykonania prezentacji multimedialnej z
wybranej kuchni świata.
Student w przypadku nieobecności z powodów zdrowotnych lub usprawiedliwienia dziekańskiego powinien odrobić
nieobecność usprawiedliwioną w formie napisania pracy zaliczeniowej.
Student nie ma prawa do nieobecności nieusprawiedliwionej.
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Kultura - Media - Zdrowie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę dotyczącą współczesnych przemian
społecznych  w zakresie: - komunikacji masowej i zachowań zdrowotnych różnych grup społecznych - procesów
związanych z globalizacją, cyfryzacją, pogłębianiem się nierówności społecznych - wykorzystywania mediów
społecznościowych w promocji zachowaniach prozdrowotnych - roli internetowych grup wsparcia dla pacjentów.
Zajęcia będą bazowały na realizacji przez uczestników badania jakościowego. W tym roku skupimy się
na poznaniu doświadczeń osób opowiadających o swoich przeżyciach związanych z chorowaniem w mediach
społecznościowych. Uczestnicy kursu przejdą cały cykl przygotowania i przeprowadzenia badania oraz stworzą
przekaz nt. jego wyników skierowany do studentów, profesjonalistów medycznych i pacjentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 kulturowe i społeczne uwarunkowania zdrowia
publicznego; DET_KDR_W05 projekt, zaliczenie ustne

W2
zasady komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich
opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami
systemu ochrony zdrowia

DET_KDR_W07 projekt, zaliczenie ustne

W3 metody prowadzenia badań naukowych. DET_KDR_W08,
DET_KDR_W11 projekt, zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
komunikować się z pacjentem i jego rodziną
w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb
pacjenta i jego praw

DET_KDR_U03 projekt, zaliczenie ustne

U2 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych
i odpowiednio uzasadniać stanowisko DET_KDR_U11 projekt, zaliczenie ustne

U3 wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy
dorobek dietetyki dla rozwoju praktyki dietetyka

DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11 projekt, zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązywania relacji z pacjentem i współpracownikami
opartej na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu DET_KDR_K03 projekt, zaliczenie ustne

K2 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub
obserwacji

DET_KDR_K02,
DET_KDR_K05 projekt, zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 5

przeprowadzenie badań empirycznych 5

analiza materiału badawczego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
40

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.
Pojęcie kultury i jej znaczenia w kształtowaniu
przekonań i zachowań zdrowotnych. Mechanizmy
wpływu społecznego. Pojęcie paniki moralnej.

W1, W2, U1, K1 ćwiczenia

2. Metody badań społecznych i ich aplikacja w krytycznej
analizie mediów społecznościowych. W3, U3, K2 ćwiczenia

3.

Przegląd współczesnych badań społecznych w
obszarze tematycznym: zależności kultura a zdrowie,
społeczne determinanty zdrowia i choroby, przemiany
komunikacji masowej,laickie koncepcje zdrowia i
systemy referencji, wyzwania cyfryzacji w ochronie
zdrowia.

W1, W3, U2, U3, K2 ćwiczenia

4.
Cykl projektu badawczego: konceptualizacja problemu
badawczego, operacjonalizacja pytań badawczych.
Osadzenie problemu badawczego w kontekście
współczesnych badań i teorii.

W3 ćwiczenia

5. Cykl projektu badawczego: wybór metody badawczej,
dobór próby, przeprowadzenie analizy. W3, U2 ćwiczenia

6.

Cykl projektu badawczego: formułowanie wyników
analizy i osadzenie wyników badań w
międzynarodowej literaturze przedmiotu,
przygotowanie rekomendacji dla społeczności uczelni,
profesjonalistów medycznych oraz pacjentów i ich
bliskich.

W3, U2, U3, K2 ćwiczenia

7.
Cykl projektu badawczego: przygotowanie abstraktu,
przedstawienie wyników badań w formie prezentacji
oraz w formacie zrozumiałym dla różnych grup
odbiorców, w tym pacjentów i ich bliskich.

W3, U2, U3, K1, K2 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Metoda projektów, Praca w grupie, Seminarium, Udział w
badaniach, Warsztat

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt, zaliczenie ustne uzyskanie min. 60% punktów za przygotowanie projektu i zaliczenie
ustne.
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Otyłość dzieci w praktyce dietetyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 10, seminarium: 6, ćwiczenia: 14

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przedstawienie współczesnych poglądów na diagnostykę i leczenie otyłości dziecięcej oraz zdobycie
praktycznych umiejętności planowania prewencji jak i  terapii dziecka otyłego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 patomechanizm otyłości dziecięcej i jej
uwarunkowania

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień
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W2 metody diagnostyki otyłości oraz jej powikłania DET_KDR_W02
prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

W3 metody zbierania wywiadu i planowania interwencji DET_KDR_W02
prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

W4 zna programy profilaktyki otyłości na poziomie
światowym i krajowym

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W06

prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

W5 zasady suplementacji dzieci z otyłością DET_KDR_W06
prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

W6 zasady aktywności fizycznej jako element profilaktyki
leczenia otyłości

DET_KDR_W02,
DET_KDR_W04

prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić, przy współpracy z lekarzem, przyczynę
otyłości

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U05

prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

U2 przeprowadzić wywiad dietetyczny i ocenę
antropometryczną pacjenta

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U05

prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

U3 skonstruować plan terapii z pacjentem otyłym oraz
zalecenia dietetyczne

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02

prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

U4 zaplanować program profilaktyki otyłości DET_KDR_U09
prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

U5 zaplanować formy aktywności fizycznej DET_KDR_U02
prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

U6 dobrać odpowiednią suplementację DET_KDR_U01
prezentacja przypadku
klinicznego, test
uzupełnień

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego wyboru rodzaju interwencji
dietetycznej DET_KDR_K04 prezentacja przypadku

klinicznego

K2 współpracy z lekarzem w ramach stworzonego zespołu DET_KDR_K03 prezentacja przypadku
klinicznego

K3 planowania interwencji profilaktycznych w zakresie
otyłości DET_KDR_K01 prezentacja przypadku

klinicznego

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 10

seminarium 6
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ćwiczenia 14

przygotowanie do egzaminu 10

analiza przypadków 5

przygotowanie do ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
19

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Otyłość czy nadwaga ? Choroba czy uroda ? -
współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie
otyłości dziecięcej

W1, U1 e-learning

2. Otyłość uwarunkowana genetycznie - co dietetyk
wiedzieć musi W1, W2 e-learning

3.
Współpraca lekarza i dietetyka w diagnostyce i
leczeniu insulinooporności oraz jej konsekwencji u
młodzieży z otyłością

W2, W3, K2 e-learning

4. Suplementacja otyłych dzieci moda czy konieczność W5, U6 e-learning

5. Zapobieganie otyłości- programy prewencji w praktyce W4, U4, K3 e-learning

6. Otyłość dziecięca: konsekwencje w procesie
dojrzewania W1, U1 seminarium

7. Obliczanie zapotrzebowania energetyczne i na
składniki odżywcze otyłego dziecka W3, U2, K1 seminarium

8. Aktywność fizyczna rola i prawidłowy dobór W6, U5 seminarium

9. Wywiad dietetyczny w praktyce W3, U2 ćwiczenia

10.
Leczenie dietetyczne otyłości cz. I –Prawidłowa
diagnoza dietetyczna, wyznaczanie celów terapii i
metod ich osiągnięcia

W2, W3, U2, U3, K1, K2 ćwiczenia

11. Leczenie dietetyczne otyłości cz. II- Poprawne
konstruowanie zaleceń W3, U3, K1 ćwiczenia

12. Przegląd rynku żywności specjalnego przeznaczenia
żywieniowego stosowanych w redukcji masy ciała W5, U6, K1 ćwiczenia

13. Prezentacja projektu/przypadku W2, W3, W4, U2, U3, U4,
K1, K3 ćwiczenia
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Ćwiczenia kliniczne, E-learning, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning test uzupełnień test uzupełnień do zaliczenia wymagane 60% poprawnych
odpowiedzi

seminarium test uzupełnień treści seminarium obowiązują na teście zaliczeniowym

ćwiczenia prezentacja przypadku klinicznego Ocena pracy studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość fizjologii człowieka, zasad i norm żywienia dzieci zdrowych, oceny sposobu żywienia.



Sylabusy 74 / 119

Psychodietetyka z treningiem umiejętności interpersonalnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Klasyfikacja ISCED
0313 Psychologia

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat: Psychologicznych czynników ryzyka rozwoju różnych form zaburzeń
odżywiania w osób w różnym wieku oraz mechanizmów psychopatologicznych Zaburzeń komunikacji
u pacjentów/klientów a możliwością współpracy z dietetykiem.

C2
Nabycie pogłębionych umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami w zależności od wieku pacjenta, typu
problemu psychologicznego, rozpoznawanie typu trudności w komunikacji i nabycie umiejętności ich
rozwiązywania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 75 / 119

W1 Psychologiczne mechanizmy kierujące zachowaniem
człowieka, w tym zachowania związane z odżywianiem DET_KDR_W02 obserwacja pracy

studenta

W2
Psychologiczne mechanizmy występujące w różnych
formach zaburzeń odżywiania w zależności od wieku
pacjentów i kontekstu rodzinnego

DET_KDR_W07 obserwacja pracy
studenta

W3 Specyfika problematyki psychologicznej pacjentów
chorujących somatycznie

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W07

obserwacja pracy
studenta

W4 Aspekty terapeutyczne w relacji dietetyka
z klientami/pacjentami DET_KDR_W06 obserwacja pracy

studenta

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznawać motywację pacjentów do działań
prozdrowotnych, w tym do zmiany wzorów odżywiania
się

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta

U2
rozpoznawać styl pacjenta/ klienta wchodzenia
w relację z dietetykiem, co ułatwia budowanie
przymierza, będącego istotnym aspektem procesu
pomagania i leczenia

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta

U3
zwiększyć kompetencji w procesie diagnostyczno-
terapeutycznym wobec pacjentów o różnej
problematyce psychologicznej i w różnych
zaburzeniach i chorobach

DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11

obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozpoznaje lepiej swoje emocje w relacjach
w pacjentami i klientami oraz we współpracy z innymi
profesjonalistami. Student nabywa kompetencji
w komunikacji interpersonalnej i w budowaniu relacji,
która sprzyja rozwojowi zachowań prozdrowotnych.
Student posiada umiejętności prowadzenia rozmowy
z pacjentem/klientem w różnym wieku i jego rodziną,
istotne w rozwijaniu korzystnych zachowań
prozdrowotnych. Student potrafi podjąć działania
usprawniające współpracę w zespole.

DET_KDR_K02,
DET_KDR_K03,
DET_KDR_K04

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 30

przygotowanie do zajęć 25

analiza przypadków 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Moduł: Psychodietetyka
Powiązania pomiędzy rozwojem więzi, rozwojem
mózgu a możliwością rozpoznawania i regulowania
emocji.
Zaburzenia mentalizacji i kontroli w zaburzeniach.
Podstawy interwencji psychoterapeutycznych. Rola
terapii rodzin w leczeniu zaburzeń odżywiania dzieci i
młodzieży
Budowanie przymierza relacji dietetyk –klient/pacjent
Budowanie przemierza z pacjentami z rozpoznaniem
anoreksji i bulimii
Budowanie przymierza z osobami otyłymi
Budowanie przymierza z pacjentami chorymi
somatycznie

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1 e-learning

2.

Moduł: Trening interpersonalny
Blok 1. Znaczenie otwartości, elastyczności i
umiejętności komunikacji w budowaniu relacji w pracy
dietetyka. Ćwiczenie tych umiejętności.
Blok 2. Zasady poprawnej komunikacji, ze zwróceniem
uwagi na znaczenie asertywności w relacjach
interpersonalnych i postawę współpracy i spójność
przekazów werbalnych i niewerbalnych. Ćwiczenie
tych umiejętności.
Blok3. Specyfika relacji ze względu na wiek
pacjenta/klienta. Zasady współpracy z rodziną
pacjenta. Rozpoznawanie potrzeb pacjenta i
dostosowanie sposobu komunikowania do wieku
rozmówcy i jego problematyki. Scenki.
Blok 4. Motywowanie pacjenta/klienta do zachowań
prozdrowotnych . Metody prowadzenia rozmowy
sprzyjające terapeutycznej relacji z pacjentem i jego
rodziną. Scenki.
Blok 5. Dialog motywacyjny jako użyteczne narzędzie
w pracy dietetyka. Zasady i kontekst stosowania.
Blok6. Analiza własnej motywacji do pracy z
pacjentami, poznawanie swoich kompetencji
interpersonalnych oraz wyznaczanie kierunków
dalszego kształcenia w zakresie umiejętności
psychologicznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1 e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, Dyskusja, Film
dydaktyczny, Inscenizacja, Metoda przypadków, Praca w grupie, Symulowany pacjent, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning obserwacja pracy studenta
Aktywność na zajęciach Ocena w oparciu o sposób analizy
materiału klinicznego i dydaktycznego Obserwacja studenta
podczas warsztatów



Sylabusy 77 / 119

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student II roku studiów magisterskich na kierunku dietetyka. Pozytywnie zaliczone przedmiotów psychologicznych na
poziomie licencjatu
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Repetytorium ze statystyki. Statystyka i prezentacja danych w pracy
magisterskiej.

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 5, ćwiczenia: 15, seminarium: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauczenie studentów algorytmów postępowania, które ułatwią im wybór odpowiednich metod statystycznych
adekwatnych pod konkretne cele badawcze. Omówienie na wielu różnych typach i przykładach badań, jak
powinna wyglądać analiza statystyczna oraz jak powinna zostać ona zaprezentowana, opisana i zinterpretowana
w pracy magisterskiej. Omówione zostaną również wytyczne statystyczne, które występują w wielu czasopismach
naukowych posiadających recenzentów statystycznych oraz temat prezentacji metod i opisu analiz
statystycznych wymaganych w pracach magisterskich oraz w publikacjach i projektach naukowych. Zostanie
również poruszony temat SAP (Statistical Analysis plan) oraz zagadnienie doboru próby i mocy statystycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie metody analizy statystycznej. DET_KDR_W08 test

W2
Student zna i rozumie zasady wyboru odpowiednich
metod statystycznych adekwatnych do danego celu
badawczego.

DET_KDR_W08 test

W3
Student zna i rozumie zasady opisu metod
statystycznych i metodyki związanej m. in.
z gromadzeniem, przechowywaniem,
przekształcaniem danych.

DET_KDR_W08 test

W4 Student zna i rozumie zasady doboru próby na etapie
planowania badania. DET_KDR_W08 test

W5
Student zna i rozumie wytyczne związane
z prezentacją wyników statystycznych oraz ich
wpływem na formułowaniem wniosków praktycznych
i odniesieniem do innych badań w dyskusji.

DET_KDR_W08 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student umie wybrać metodę, bądź zaproponować
kilka metod dla pojedynczego celu badawczego. DET_KDR_U04

odpowiedź ustna,
sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U2 Student umie opisać statystycznie i zinterpretować
wyniki swoich analiz.

DET_KDR_U04,
DET_KDR_U05

odpowiedź ustna,
sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U3
Student umie krytycznie ocenić część dotyczącą
metodyki oraz statystyki w różnego rodzaju pracach
naukowych.

DET_KDR_U11
odpowiedź ustna,
sprawozdanie z
wykonania zadania, test

U4

Student umie zaprezentować wyniki w pracy
magisterskiej według zasady brzytwy Ockhama
i w taki sposób by były spójne, jasne dla czytelnika nie
posiadającego specjalistycznej wiedzy z zakresu
dietetyki i analizy danych.

DET_KDR_U05,
DET_KDR_U11

odpowiedź ustna,
sprawozdanie z
wykonania zadania, test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotowy do napisania i obronienia pracy
magisterskiej przy zachowaniu standardów
statystycznych, którymi kierują się najlepsze uczelnie
i czasopisma naukowe.

DET_KDR_K01,
DET_KDR_K02 odpowiedź ustna

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 5

ćwiczenia 15

seminarium 10

przygotowanie do zajęć 7

przygotowanie do egzaminu 10

kształcenie samodzielne 13
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Przedstawienie studentowi informacji związanej z
prezentowaną wiedzą. W1, W2, W3, W4, W5 e-learning

2.

Wykonywanie ćwiczeń związanych z tematyką celów
kształcenia i umiejętnościami na wielu różnych typach
i przykładach badań. Do ćwiczeń zostaną
zaprezentowane najpopularniejsze z punktu widzenia
FDA narzędzia.

U1, U2, U3, U4 ćwiczenia

3. Dyskutowanie i wykonywanie zadań, z którymi
zgłaszają się studenci.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4 ćwiczenia

4.
Dyskusja, burza mózgów nad przygotowanymi
wcześniej przez prowadzącego oraz studentów
problemami związanymi z tematyką zajęć.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Praca w grupie, Seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning test Test wyboru i/lub odpowiedź na pytania.

ćwiczenia sprawozdanie z wykonania zadania,
test

Wykonanie wszystkich ćwiczeń podczas zajęć i
sprawdzenie ich poprawności. Test wyboru i/lub
odpowiedź na pytania.

seminarium odpowiedź ustna Aktywność na seminarium.

Dodatkowy opis

Jeden test zawierający pytania z e-learningu i części praktycznej (ćwiczeniowej).
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Suplementy diety
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0916 Farmacja

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzyskanie wiedzy w zakresie działania wybranych suplementów diety na organizm człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe regulacje prawne związane
z wprowadzaniem suplementów diety do obrotu DET_KDR_W01 test wielokrotnego

wyboru
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W2 Informacje na temat składu wybranych suplementów
diety i ich zastosowania.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W04

test wielokrotnego
wyboru

W3
Rodzaje suplementów dostępnych na rynku oraz
niebezpieczeństwa dla pacjenta związane z ich
stosowaniem, oraz sposoby oceny skuteczności ich
stosowania (EBM).

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W04

test wielokrotnego
wyboru

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Dobrać odpowiedni składnik i surowiec
do wykorzystania go w suplemencie diety.

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U04,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta

U2
Wskazać odpowiedni rodzaj suplementu diety aby
prawidłowo skorygować nieprawidłową dietę
i ewentualne niedobory żywieniowe.

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U04,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta

U3 Poddać krytycznej ocenie skład i działanie wybranych
suplementów diety.

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U04,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania
nowych informacji o suplementach diety. DET_KDR_K02 obserwacja pracy

studenta

K2 Samodzielnej oceny składu suplementu diety
i wyrażenia o nim własnej opinii. DET_KDR_K02 obserwacja pracy

studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Regulacje prawne dot. suplementów diety.
2. Błonnik w suplementach diety.
3. Suplementy diety z pro- i prebiotykami.
4. Suplementacja w sporcie.
5. Suplementy w chorobach układu nerwowego i przy
wspomaganiu leczenia depresji.
6. Substancje biologicznie aktywne zalecane w
chemoprewencji; immunoodżywianie.
7. Suplementy w schorzeniach oka.
8. Kontrowersje dotyczące suplementacji dzieci.
9. Zawartość magnezu w produktach spożywczych i
suplementach.
10. Suplementacja i żywienie w wybranych chorobach
tarczycy.
11. Suplementacja w otyłości.
12. Suplementy diety zalecane w łuszczycy i migrenie.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2 e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning obserwacja pracy studenta, test
wielokrotnego wyboru

Dopuszczenie do testu zaliczeniowego wymaga
spełnienia następującego warunku: obecność na
wykładach. Uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego
zaliczenia - minimum 61% punktów na ocenę
dostateczną.

Dodatkowy opis

Końcowe zaliczenie obejmuje całość zagadnień prezentowanych na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładach jest obowiązkowa
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Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi ważnych naturalnych surowców leczniczych
mających znaczenie w prawidłowej diecie, profilaktyce oraz terapii wybranych schorzeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowy skład chemiczny surowców naturalnych
stosowanych w profilaktyce i terapii wybranych
schorzeń

DET_KDR_W01 zaliczenie pisemne
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W2
kierunki działania najważniejszych surowców
naturalnych stosowanych w profilaktyce i terapii
wybranych schorzeń

DET_KDR_W01 zaliczenie pisemne

W3 możliwe interakcje wynikające z stosowania surowca
naturalnego z pożywieniem DET_KDR_W03 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać najważniejsze surowce naturalne
stosowane w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń DET_KDR_U01 obserwacja pracy

studenta

U2
określić działanie farmakologiczne surowców
naturalnych oraz przedstawia ich zastosowanie
w terapii wybranych schorzeń;

DET_KDR_U01 obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 poszerzania wiedzy dotyczącej surowców naturalnych
w celu podwyższenia prestiżu zawodu dietetyka

DET_KDR_K01,
DET_KDR_K04

obserwacja pracy
studenta, zaliczenie
pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 30

przygotowanie do kolokwium 15

uczestnictwo w egzaminie 1

konsultacje z prowadzącym zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Podstawy ziołolecznictwa. Organizmy wytwarzające
zarodniki, charakterystyka i znaczenie. W1, W2, K1 e-learning

2.
Charakterystyka botaniczno-ekologiczno-
farmakologiczna gatunków roślin będących źródłem
metabolitów pierwotnych.

W1, W2, K1 e-learning
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3.
Charakterystyka botaniczno-ekologiczno-
farmakologiczna gatunków roślin będących źródłem
wybranych metabolitów wtórnych: olejki eteryczne,
alkaloidy.

W1, W2, K1 e-learning

4.
Charakterystyka botaniczno-ekologiczno-
farmakologiczna gatunków roślin będących źródłem
wybranych metabolitów wtórnych: glikozydy.

W1, W2, K1 e-learning

5. Grzyby jadalne źródłem substancji dietetycznych i
leczniczych. W1, W2, K1 e-learning

6. Terapia wybranych schorzeń surowcami pochodzenia
naturalnego (choroby przewodu pokarmowego). W1, W2, W3, K1 e-learning

7. Terapia wybranych schorzeń surowcami pochodzenia
naturalnego (choroby metaboliczne). W1, W2, W3, K1 e-learning

8. Terapia wybranych schorzeń surowcami pochodzenia
naturalnego (choroby układu krążenia). W1, W2, W3, K1 e-learning

9.
Poznanie wybranych gatunków roślin egzotycznych z
kolekcji szklarniowych Ogrodu Botanicznego UJ CM
oraz seminarium z rozpoznawania roślin leczniczych w
terenie - zajęcia o charakterze praktycznym.

U1, U2, K1 e-learning

10. Poznanie elementów histologicznych w wybranych
roślinnych surowcach leczniczych - zajęcia praktyczne U1, U2, K1 e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz, Praca w grupie, Warsztat, Wycieczka, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning obserwacja pracy studenta,
zaliczenie pisemne

Zaliczenie pisemne ma formę pracy opisowej (studenci
wybierają 2 spośród 5 - podanych przez osobę prowadzącą
- zagadnień omawianych w ramach fakultetu). Do
zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny co najmniej
dostatecznej.

Dodatkowy opis

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:
1. obecność na wszystkich zajęciach,
2. napisanie kolokwium zaliczeniowego,
Kolokwium zaliczeniowe ma formę pracy opisowej (studenci wybierają 3 spośród 5 zagadnień omawianych w ramach
fakultetu).
Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej.
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Środowisko a nowotwory przewodu pokarmowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najczęstszymi nowotworami przewodu pokarmowego, zarówno łagodnymi (np. polipy)
i złośliwymi (szczególnie żołądka, jelita grubego, trzustki, wątroby, dróg żółciowych), ich epidemiologią
patogenezą, obrazem klinicznym i podstawami leczenia. Przekazanie wiedzy studentom z zakresu udziału
czynników środowiskowych, które mogą wpływać na  rozwój nowotworu, jak dieta, czynniki infekcyjne,
ksenobiotyki i inne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

- znajomość najczęstszych nowotworów przewodu
pokarmowego, ich epidemiologii, patogenezy, obrazu
klinicznego i podstaw leczenia, - znajomość czynników
środowiskowych mogących wpływać na  rozwój
nowotworu, takich jak dieta, czynniki infekcyjne,
ksenobiotyki i inne

DET_KDR_W01 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- student posiada umiejętność rozpoznawania
czynników środowiskowych mogących powodować
rozwój danego nowotworu, - student posiada
umiejętność zapobiegania wpływom środowiskowym,
szczególnie ustalając odpowiednie postepowanie
dietetyczne i kontrole, - student potrafi wyszukiwać
i analizować dane z piśmiennictwa (w tym
anglojęzycznego).

DET_KDR_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

-okazuje szacunek wobec pacjentów oraz przestrzega
ich praw - stosuje się do zasad etyki zawodowej, -
wykazuje odpowiedzialność za pacjentów i powierzone
mu zadania - potrafi współpracować z lekarzem,
pielęgniarką i innymi członkami zespołu
terapeutycznego dla dobra pacjenta, - w trakcie
wykonywania zadań zawodowych dba
o bezpieczeństwo pacjentów, współpracowników oraz
własne

DET_KDR_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Student poznaje najczęstsze nowotwory złosliwe
przewodu pokarmowego: żołądka, jelita grubego,
trzustki, wątroby i dróg żółciowych, a także nowotwory
łagodne - polipy. Poznaje ich częstosć wystepowania,
zapadalnosć, podstawy patogenezy nowotworów
przewodu pokarmowego, Poznaje objawy kliniczne
ww. chorób, dolegliwosci chorego, najważniejsze
zmiany w badaniu przedmiotowym, podstawowe
metody rozpoznawania ww. chorób z uwzględnieniem
badań endoskopowych i obrazowych jamu\y brzusznej,
a także zasady leczenia. Student poznaje czynniki
środowiskowe mogące wpływać na rozwój ww.
nowotworów przewodu pokarmowego, w tym
dietetyczne, infekcyjne, ksenobiotyki i inne.

W1, U1, K1 e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Dyskusja, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning zaliczenie obecnosć na zajęciach, aktywny udział w dyskusji
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Tworzenie ilustracji do prac magisterskich i publikacji naukowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 10, ćwiczenia: 20

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauczenie studentów obsługi komercyjnych i niekomercyjnych programów do tworzenia grafiki na użytek
samodzielnego tworzenia wykresów, które są najczęściej prezentowane w pracach magisterskich i publikacjach
naukowych. Zajęci mają również na celu dać studentom możliwość samodzielnych zmian, edycji rycin pod
różnego typu wymogi redakcyjne, które są związane z wyglądem, łączeniem obiektów graficznych i/lub
tabelarycznych, kolorystyką, formatem, itp.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna narzędzia do tworzenia grafiki i rozumie
związane z tą tematyką pojęcia.

DET_KDR_W07,
DET_KDR_W08

projekt, samoocena,
sprawozdanie z
wykonania zadania
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student wie jak przygotować i interpretować ilustracje
do prac magisterskich i publikacji naukowych.

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U11

projekt, samoocena,
sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego przygotowania
i "obrabiania" plików graficznych na potrzeby prac
magisterskich i publikacji naukowych.

DET_KDR_K02 projekt, samoocena

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 10

ćwiczenia 20

kształcenie samodzielne 7

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Przedstawienie tematyki związanej z grafiką
komputerową, która dotyczy celów kształcenia oraz
zaprezentowanie programów, które będą stosowane
na ćwiczeniach.

W1 e-learning

2. Tworzenie wykresów w programach: Corel, GIMP,
Excel, R, itp. U1, K1 ćwiczenia

3.
Praca nad wykresami przedstawiającymi zagregowane
dane i modele statystyczne w wyżej wymienionych
programach.

U1, K1 ćwiczenia

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Analiza przypadków, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Metoda projektów, Praca w grupie

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning samoocena Zapoznanie się z materiałami i ich zrozumienie.

ćwiczenia projekt, sprawozdanie z wykonania
zadania

Wykonanie wszystkich ćwiczeń podczas zajęć i
sprawdzenie ich poprawności. Przygotowanie,
wykonanie i zaliczenie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mile widziane podstawowe zorientowanie studenta w stosowalności metod statystycznych takich jak: różnice między
grupami, analiza zależności, dokładność diagnostyczna i złożone modele statystyczne.
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Wpływ żywności, suplementów diety i leków na wyniki podstawowych
badań laboratoryjnych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki farmaceutyczne

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dietetyk z racji swojej pracy zawodowej współuczestniczy w procesie terapeutycznym pacjenta. Wyniki badań
laboratoryjnych mogą ulegać zaburzeniom w wyniku równolegle zastosowanej farmakoterapii oraz niewłaściwej
diety (w tym zwłaszcza stosowanych suplementów diety) stosowanej przez pacjenta. Stąd, w cyklu kształcenia
absolwenta kierunku Dietetyka, istotne jest zrozumienie potencjalnych interakcji pomiędzy lekami a żywnością
i suplementami diety, które mogą wpłynąć na wyniki podstawowych badań laboratoryjnych, tak aby dietetyk
mógł wnieść istotny wkład w opiekę nad pacjentem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki
medyczne (w tym etiologię najczęstszych jednostek
chorobowych), nauki biologiczne, nauki chemiczne,
a także z dziedziny nauk społecznych – w stopniu
ogólnym

DET_KDR_W01 test

W2
zasady postępowania farmakoterapeutycznego
i stosowania leków, wyrobów medycznych oraz
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego w procesie terapeutycznym

DET_KDR_W03 test

W3
czynniki wpływające na działanie leków w fazie
farmakodynamicznej, w tym czynniki dziedziczne oraz
założenia terapii personalizowanej;

DET_KDR_W03 test

W4
problematykę substancji dodawanych do żywności,
zanieczyszczeń żywności oraz niewłaściwej jakości
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

DET_KDR_W06 test

W5
problematykę żywności wzbogaconej, suplementów
diety i środków specjalnego przeznaczenia
żywieniowego;

DET_KDR_W06 test

W6 podstawy interakcji lek – żywność; DET_KDR_W03 test

W7
wymagania i metody oceny jakości suplementów
diety, w szczególności zawierających witaminy
i składniki mineralne;

DET_KDR_W05,
DET_KDR_W08 test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wykorzystywać wiedzę w zakresie racjonalizacji
i optymalizacji terapii, współpracując w zespole
terapeutycznym

DET_KDR_U05,
DET_KDR_U07,
DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11

prezentacja przypadku
klinicznego

U2 udzielać informacji o stosowaniu preparatów
żywieniowych i suplementów diety;

DET_KDR_U09,
DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11

prezentacja przypadku
klinicznego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń,
dokonywania samooceny deficytów i potrzeb
edukacyjnych

DET_KDR_K02 projekt

K2 korzystania z obiektywnych źródeł informacji DET_KDR_K02 projekt

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych
w diagnostyce laboratoryjnej. Podstawowe parametry
laboratoryjne oceniające funkcje poszczególnych
narządów. Zasady doboru badań.

W1, K1, K2 seminarium

2. Pojęcie i klasyfikacja suplementów diety. W4, W5, W7, U2, K1, K2 seminarium

3.
Farmakologiczne i fizykochemiczne mechanizmy
odpowiedzialne za interakcje leków, składników diety
oraz suplementów diety i ich wpływ na wyniki badań
laboratoryjnych.

W1, W2, W6, U1, U2, K1,
K2 seminarium

4.

Omówienie poszczególnych grup leków wpływających
na wyniki oznaczeń laboratoryjnych – leki wpływające
na czynność enzymów, leki wpływające na wskaźniki
gospodarki wodno-elektrolitowej, leki wpływające na
parametry gospodarki węglowodanowej, leki
wpływające na parametry gospodarki lipidowej, leki i
dieta a terapia antykoagulantami doustnymi, leki
powodujące uszkodzenie wątroby (wpływające na
wyniki parametrów laboratoryjnych oceniających
funkcję wątroby), leki wpływające na wyniki badań
hematologicznych. Leki, składniki diety oraz
suplementy diety wpływające na wyniki badań
laboratoryjnych moczu.

W1, W2, K1, K2 seminarium

5.

Działania niepożądane i interakcje suplementów diety
oraz składników diety mających wpływ na wyniki
terapii monitorowanej stężeniem leku we krwi. Analiza
przypadków klinicznych ilustrujących omawiane
zagadnienia.

W1, W3, U1, K1, K2 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Dyskusja, Film dydaktyczny, Praca w grupie, Seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium prezentacja przypadku
klinicznego, projekt, test

1) warunki dopuszczenia do zaliczenia (udział w zajęciach, a w
przypadku udokumentowanej nieobecności na seminarium –
możliwość przystąpienia do sprawdzianu końcowego pod
warunkiem zaliczenia zagadnień będących treścią danego
seminarium w trybie kolokwium ustnego). 2) forma zaliczenia
(pytania testowe z jedną poprawną odpowiedzią oraz pytania
otwarte), 3) warunki zaliczenia przedmiotu (uzyskanie minimum
60 % poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie końcowym);

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość:
-patofizjologii narządowej – ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń wątroby oraz nerek, dróg moczowych i cukrzycy
-podstaw farmakologii
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Zarządzanie danymi w projektach naukowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 5, seminarium: 4, ćwiczenia: 21

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauczenie studentów jak poprawnie zaprojektować, przygotować i uzupełniać bazę/y danych. Pokazanie, jak
przygotować listy randomizacyjne i zakodować newralgiczne informacje. Sprawdzić poprawność danych, podjąć
decyzje co do błędów i braków. Wybrać zbiory do analiz pośrednich i końcowych. Przeszukiwać dane pod kątem
wielu czynników. Wykonać podsumowania i umieć je zinterpretować. Współtworzyć, współdzielić i dystrybuować
dane z wieloośrodkowych badań do zewnętrznych programów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie pojęcia i metody związanem.in.
z tworzeniem, przekształcaniem, agregowaniem
danych i ich podsumowywaniem.

DET_KDR_W07,
DET_KDR_W08

odpowiedź ustna,
projekt, samoocena,
sprawozdanie z
wykonania zadania
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student jest w stanie na swoje potrzeby albo potrzeby
projektu naukowego samodzielnie stworzyć bazę/y dla
projektu oaz przygotować schematy postępowania dla
badań wieloośrodkowych.

DET_KDR_U02,
DET_KDR_U04,
DET_KDR_U11

odpowiedź ustna,
projekt, samoocena,
sprawozdanie z
wykonania zadania

U2 Student potrafi zarządzać danymi, wyciągać z nich
informacje i przygotować podstawowe podsumowania.

DET_KDR_U04,
DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11

projekt, samoocena,
sprawozdanie z
wykonania zadania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do współpracy ze specjalistami IT,
którzy na potrzeby projektu m.in. tworzą nowe
oprogramowania, aplikacje, portale, witryny i inne
produkty, które rozwijają i popularyzują wiedzę
z zakresu dietetyki i pomagają w wykonywaniu
zawodu dietetyka.

DET_KDR_K03 projekt, samoocena

K2
Student jest gotowy do formułowania podstawowych
wniosków z własnych projektów naukowych, które
opierają się na bazach danych.

DET_KDR_K05
odpowiedź ustna,
projekt, samoocena,
sprawozdanie z
wykonania zadania

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 5

seminarium 4

ćwiczenia 21

kształcenie samodzielne 7

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.
Omówienie kwestionariuszy, danych z urządzeń
pomiarowych i innych informacji gromadzonych w
bazach danych.

W1 e-learning

2. Omówienie przykładowych ogólnodostępnych baz
danych publikowanych w Internecie. W1 e-learning

3. Tabelaryczne i graficzne prezentacje wyników i
zapytań do baz danych. W1 e-learning

4. Wykonywanie wszystkich czynności wymienionych w
celach kształcenia. U1 ćwiczenia

5.
Zaprezentowanie przez studentów projektów
badawczych, które w dalszej kolejności zostaną
wykorzystane do stworzenia projektu zaliczeniowego.

U2, K1, K2 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, E-learning, Metoda projektów, Praca w grupie,
Seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning samoocena Zapoznanie się z materiałami i ich zrozumienie.

seminarium odpowiedź ustna Przygotowanie i zaprezentowanie badania, które posłuży
do opracowania projektu w podgrupach.

ćwiczenia projekt, sprawozdanie z wykonania
zadania

Wykonanie wszystkich ćwiczeń podczas zajęć i
sprawdzenie ich poprawności. Przygotowanie, wykonanie
i zaliczenie projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Mile widziana znajomość podstaw dotyczących skal pomiarowych, formatów zmiennych, podstawowych miar statystycznych
oraz
projektowania badań.
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Znaczenie osi mózg-jelito-mikrobiota w patogenezie chorób
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 10, ćwiczenia: 5

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zasadami działania osi mózg-jelito-mikrobiota.

C2 Zrozumienie wpływu mikrobioty na funkcjonowanie organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawy fizjologii działania osi mózg-jelito-
mikrobiota.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

obserwacja pracy
studenta
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W2 Mechanizmy wpływu flory bakteryjnej
na funkcjonowanie organizmu.

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W05

obserwacja pracy
studenta

W3 Powiązania pomiędzy fizjologią układu nerwowego
a przewodu pokarmowego. DET_KDR_W01 obserwacja pracy

studenta

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Przygotować dietę która wspomoże leczenie choroby
pacjenta wynikającej z zaburzonej komunikacji osi
mózg-jelito-mikrobiota.

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U07

sprawozdanie z
wykonania zadania

U2 Edukować pacjenta w zakresie żywienia, które
wspomaga pracę mikrobioty jelitowej.

DET_KDR_U07,
DET_KDR_U09

sprawozdanie z
wykonania zadania

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 10

ćwiczenia 5

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Fizjologia osi mózg-jelito-mikrobiota W1 e-learning

2. Rola mikrobioty w kształtowaniu działania osi. Skład
bakterii jelitowych a zdrowie człowieka. W1, W2 e-learning

3.
Wpływ działania osi na zaburzenia pracy przewodu
pokarmowego. Znaczenie funkcjonowania jelit dla
zdrowia organizmu.

W2, W3 e-learning

4. Działanie osi mózg-jelito a patogeneza chorób W2 e-learning

5. Wpływ działania osi na zaburzenia układu nerwowego i
funkcje psychiczne W1, W2 e-learning

6. Wpływ powszechnie stosowanych diet na działanie osi
mózg- jelito-mikrobiota. U1 ćwiczenia
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7. Planowanie diety w zaburzeniach działania osi mózg-
jelito-mikrobiota. U2 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Dyskusja, Praca w grupie, Wykład, Zajęcia typu Problem Based Learning

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning obserwacja pracy studenta Obecność na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo.

ćwiczenia sprawozdanie z wykonania zadania Opracowanie przypadku klinicznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw fizjologii człowieka.
Znajomość zasad podstaw planowania diet. 
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Immunomodulacyjne działanie diety
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie Studentów z zagadnieniami wpływu diety na patogenezę nowotworów, procesu zapalnego, alergii,
zaburzeń metabolicznych, autoimmunizacji i procesu starzenia organizmu.

C2 Przekazanie Studentom wiedzy o mechanizmie działania probiotyków (synbiotyków) i ich wpływie
na funkcjonowanie reakcji odpornościowych.

C3
Uświadomienie Studentom immunomodulacyjnej roli wybranych elementów diety: witamin (A, D3), polifenoli
(resweratrol, kurkumina ), flawonoidów (kwercetyna), ksenofili (astaksantyna), karotenów (likopen), alkaloidów
(piperyna), wielonienasycone kwasy tłuszczowe - PUFA, mikroelementów (cynk) i peptydy (glutation).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna i rozumie: wpływ diety na patogenezę
i patomechanizm procesu zapalnego, karcinogenezy,
reakcji nadwrażliwości, zaburzeń metabolicznych
i naczyniowych (cukrzyca, nadciśnienie,
hiperlipidemia, miażdżyca), autoimmunizacji i procesu
starzenia układu odpornościowego
(immunosenescence).

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W06

test, zaliczenie

W2
Student zna i rozumie: działanie mikrobiomu
i probiotyków (a także prebiotyków i synbiotyków)
na odporność w przewodzie pokarmowym
i funkcjonowanie reakcji odpornościowych.

DET_KDR_W03,
DET_KDR_W04 test, zaliczenie

W3

Student zna i rozumie: mechanizmy
immunomodulacyjnego działania wybranych
elementów diety: witamin (A, E, D3), polifenoli
(resweratrol, kurkumina ), flawonoidów (kwercetyna),
ksenofili (astaksantyna), karotenów (likopen),
alkaloidów (piperyna), wielonienasycone kwasy
tłuszczowe - PUFA, mikroelementów (cynk), glutationu.

DET_KDR_W03,
DET_KDR_W04,
DET_KDR_W06

test, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać immunomodulacyjne
działanie substancji zawartych w diecie lub
suplementach diety i połączyć to działanie ze stanem
zdrowia klienta/pacjenta.

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

kształcenie samodzielne 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
Wpływu diety na patogenezę nowotworów, procesu
zapalnego, alergii, zaburzeń metabolicznych,
autoimmunizacji.

W1 seminarium

2.
Mechanizmie działania mikrobiomu i probiotyków
(synbiotyków) na reakcje odpornościowe przewodu
pokarmowego.

W2 seminarium
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3.

Immunomodulacyjne działanie wybranych elementów
diety: witamin (A, E, D3), polifenoli (resweratrol,
kurkumina ), flawonoidów (kwercetyna), ksenofili
(astaksantyna), karotenów (likopen), alkaloidów
(piperyna), wielonienasycone kwasy tłuszczowe -
PUFA, mikroelementów (cynk), glutationu.

W3, U1 seminarium

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza tekstów, Dyskusja, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium test, zaliczenie obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, czynny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość immunologii i patofizjologii.
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Leczenie żywieniowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
fakultatywny

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
e-learning: 6, ćwiczenia: 9

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ocena stanu odżywienia, diagnostyka niedożywienia. Kwalifikacja do leczenia żywieniowego

C2 Zasady pracy zespołu żywieniowego oraz współpracy interdyscyplinarnej w zakresie leczenia żywieniowego oraz
diagnostyki.

C3 Monitorowanie leczenia żywieniowego. Kwalifikacja oraz dyskwalifikacja od poszczególnych procedur.

C4 Umiejętność poradnictwa w zakresie leczenia żywieniowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Zasady diagnostyki niedożywienia oraz przesiewowych
badań w kierunku niedożywienia.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

test

W2 Zasady monitorowania leczenia żywieniowego.
DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03

test

W3
Ryzyko żywieniowe, umie rozpoznać zespół
ponownego odżywienia oraz powikłania podczas
leczenia żywieniowego. Zna wskazania
i przeciwwskazania do poszczególnych procedur.

DET_KDR_W04,
DET_KDR_W05,
DET_KDR_W06,
DET_KDR_W07

test

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić zapotrzebowanie białkowo-kaloryczne
z uwzględnieniem koniecznej modyfikacji
w poszczególnych sytuacjach klinicznych

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U05,
DET_KDR_U06

test

U2 zidentyfikować powikłania leczenia żywieniowego
DET_KDR_U06,
DET_KDR_U07,
DET_KDR_U09

test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy w zespole interdyscyplinarnym
DET_KDR_K01,
DET_KDR_K02,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta

K2 edukacji pacjenta i jego rodziny/opiekunów
DET_KDR_K02,
DET_KDR_K03,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta

K3 podnoszenia własnych kompetencji
DET_KDR_K02,
DET_KDR_K04,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

e-learning 6

ćwiczenia 9

przygotowanie do ćwiczeń 5

analiza przypadków 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
19

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.
1. Niedożywienie definicja, rozpoznawanie. Pogłębiona
ocena odżywienia. Zapotrzebowanie na składniki
odżywcze. bilans białkowo-energetyczny.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia, e-learning

2.
2. Żywienie kliniczne: definicja, rodzaje, cele żywienia
klinicznego. Rodzaje żywienia: żywienie dojelitowe,
pozajelitowe, mieszane. Całkowite i częściowe
żywienie pozajelitowe.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia, e-learning

3.
3. Kryteria doboru żywienia – wskazania i
przeciwskazania do poszczególnych procedur.
Diety przemysłowe: charakterystyka, wskazania i
p/wskazania do ich stosowania.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia, e-learning

4.
4. Żywienie z uwzględnieniem diet przemysłowych.
Żywienie chorych przygotowywanych do planowych
interwencji chirurgicznych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia, e-learning

5. 5. Żywienie immunomodulujące W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia, e-learning

6.
6. Monitorowanie żywienia. Powikłania żywienia oraz
procedur związanych z żywieniem. Żywienie w
warunkach domowych. Poradnictwo dietetyczne

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia, e-learning

7.

1. Ocena odżywienia, pogłębiona ocena odżywienia.
Ocena ryzyka powikłań żywieniowych.Ocena
zapotrzebowania białkowo-kalorycznego u chorych
wymagających leczenia żywieniowego. Dobór drogi
podaży leczenia żywieniowego.Planowanie diet z
uwzględnieniem diet przemysłowych (do i
pozajelitowych). Monitorowanie żywienia
pozajelitowego: dokumentacja, badania biochemiczne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia

8. Prezentacja przypadków W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Praca w grupie, Seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning test pozytywna ocena z testu

ćwiczenia obserwacja pracy studenta Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza w zakresie etiopatogenezy, przebiegu klinicznego i podstaw leczenia poszczególnych chorób w tym chorób układu
pokarmowego.
Wiedza na temat składników pokarmowych i ich zapotrzebowania dobowego. Umiejętność oceny stanu odzywienia  oraz
oceny zapotzrebowania białkowo-kalorycznego z uwzglednieniem współtowarzyszących schorzeń.
Umiejętność interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych krwi, stolca, takich jak: morfologia krwi, próby wątrobowe,
poziom elektrolitów, badania mikrobiologiczne.
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Znajomość zasad profilaktyki przenoszenia zakażeń w tym zakażeń na oddziałach szpitalnych. 
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Enologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 7, ćwiczenia: 13, e-learning: 10

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie kompetencji w zakresie rozpoznawania i zapobiegania zdrowotnym problemom alkoholowym.

C2 Znajomość odmiennych efektów zdrowotnych różnych napojów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem
wina.

C3 Nabycie kompetencji sommelierskich polegających na umiejętności opisu wina i doboru wina do potrawy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 wpływ działania alkoholu etylowego na zdrowie
człowieka

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W03

obserwacja pracy
studenta, projekt

W2 zasady produkcji wina i wpływ tych zasad na skład
i właściwości zdrowotne wina

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02,
DET_KDR_W08

obserwacja pracy
studenta, praca pisemna,
projekt

W3 rolę polifenoli w diecie człowieka i ich oddziaływanie
zdrowotne

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W04

obserwacja pracy
studenta, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wytłumaczyć rolę diety śródziemnomorskiej
w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych
i zjawisko "francuskiego paradoksu"

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U05,
DET_KDR_U09

obserwacja pracy
studenta

U2 rekomendować zalecenia dotyczące ilości spożycia
alkoholu

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U09

obserwacja pracy
studenta

U3 dokonać doboru rodzaju wina do potrawy w diecie DET_KDR_U05,
DET_KDR_U08

obserwacja pracy
studenta, praca pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia dyskusji i kampanii społecznej dotyczącej
ograniczenia spożycia alkoholu

DET_KDR_K01,
DET_KDR_K03,
DET_KDR_K04,
DET_KDR_K05

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 7

ćwiczenia 13

e-learning 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie do zajęć 7

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
52

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
13

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Działanie alkoholu na organizm człowieka i możliwe
szkody zdrowotne z nim związane W1, U2, K1 seminarium, e-learning

2. Historyczne i kulturowe aspekty winiarstwa. W3, U1, K1 e-learning

3.
Podstawy enologii- odmiany winorośli, znaczenie
siedliska (terroir) oraz rocznika (vintage) wina.
Produkcja wina- od hodowli grona, poprzez jego
macerację, fermentację i dojrzewanie do butelki wina.

W2, W3 ćwiczenia, seminarium,
e-learning

4. Wino w diecie- aspekty zdrowotne na przykładzie
zjawiska „francuskiego paradoksu”. W2, W3, U1, U2, K1 seminarium

5. Flawonoidy i stilbeny wina w prewencji chorób
cywilizacyjnych. W2, W3, U1, U3, K1 seminarium

6.
Najważniejsze szczepy winogron białych i czerwonych
oraz ich odmienności smakowe win z nich powstałych.
Regiony i apelacje wina

W2, U1, U3 ćwiczenia, seminarium

7. Jak powstaje wino? Wizyta studyjna w winnicy. W2, U3 ćwiczenia

8. Jak degustować wino? Jak dobierać wino do potraw? U3 ćwiczenia

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Ćwiczenia, Ćwiczenia w pracowni umiejętności, Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, Dyskusja,
Pokaz, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań, Seminarium, Warsztat, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia
praktyczne, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium praca pisemna Przygotowanie projektu

ćwiczenia obserwacja pracy studenta, praca
pisemna

Aktywne uczestnictwo w zajęciach Przygotowanie
projektu w postaci pracy pisemnej

e-learning projekt Przygotowanie projektu w postaci pracy pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna nieobecność na 4 godzinach lekcyjnych zajęć. Wymagania wstępne-
znajomość działania alkoholu etylowego na organizm człowieka. Rekomendacje zdrowotne dotyczące spożycia alkoholu
(WHO, Unia Europejska). Polifenole w diecie.
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Interakcje leku z pożywieniem - aspekty kliniczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0912 Medycyna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 15, ćwiczenia: 15, e-learning: 6

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z interakcjami leków z pożywieniem w aspekcie teoretycznym i praktycznym

C2 przekazanie wiedzy z zakresu podstaw farmakokinetyki i farmakodynamiki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

patomechanizm oraz przebieg zaburzeń
funkcjonalnych organizmu wpływających na trawienie,
wchłanianie i metabolizm składników odżywczych co
może przekładać się na wystąpienie interakcji leków
z pożywieniem

DET_KDR_W01
projekt, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

W2
mechanizmy regulujące łaknienie, które mogą być
rozregulowane w trakcie stosowania leków
ośrodkowego układu nerwowego

DET_KDR_W02 test wielokrotnego
wyboru

W3 interakcje leków z pożywieniem oraz suplementami
diety

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02

projekt, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

W4
zjawiska fizyko-chemiczne leżące u podstaw
obserwowanych interakcji leku z pożywieniem oraz ma
podstawową wiedzę w zakresie farmakokinetyki
i farmakodynamiki.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W02

projekt, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

W5 podstawowe niebezpieczeństwa dla pacjenta związane
z wystąpieniem interakcji leku z pożywieniem.

DET_KDR_W02,
DET_KDR_W03,
DET_KDR_W06

projekt, test
wielokrotnego wyboru,
zaliczenie pisemne

W6
podstawowe bazy elektroniczne oraz książkowe
wykorzystywane w analizie interakcji pomiędzy
pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi,
suplementami diety, alkoholem a lekami

DET_KDR_W05,
DET_KDR_W07,
DET_KDR_W08

obserwacja pracy
studenta, projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe i lekowe
pacjentów występujące w chorobach układu krążenia,
układu moczowego, w gastroenterologii i hepatologii,
chorobach onkologicznych, chirurgicznych,
endokrynologicznych, zakaźnych, alergicznych,
chorobach jamy ustnej a także w chorobach o podłożu
psychogennym oraz uwzględnić ryzyko interakcji
leków stosowanych w tych chorobach w planowaniu
odpowiedniego postępowania dietetycznego

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta, projekt,
zaliczenie pisemne

U2

określić ryzyko niedożywienia szpitalnego i podjąć
odpowiednie działania zapobiegawcze działając
wspólnie z lekarzami w ramach zespołu
terapeutycznego zapewniającego opiekę żywieniową
nad pacjentami oraz potrafi wskazać ryzyko interakcji
leków wynikających ze stanu niedożywienia

DET_KDR_U03,
DET_KDR_U05

obserwacja pracy
studenta, projekt

U3 wykorzystywać medyczne bazy danych (Medline,
Cochrane Library, Micromedex)

DET_KDR_U04,
DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11

obserwacja pracy
studenta, projekt

U4
krytycznie analizować dane i potrafi przeprowadzić
analizę prawdopodobnych interakcji pomiędzy lekami
stosowanymi przez pacjenta a składnikami jego diety

DET_KDR_U04,
DET_KDR_U11

obserwacja pracy
studenta, projekt

U5
przygotować i przedstawić wystąpienie ustne
na tematy związane z interakcjami leków
z pożywieniem

DET_KDR_U08,
DET_KDR_U10,
DET_KDR_U11

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego dokształcania się w zakresie poszukiwania
nowych informacji o interakcjach między lekami
a pożywieniem

DET_KDR_K02 obserwacja pracy
studenta, projekt

K2 szerzenia informacji o niekorzystnych skutkach
interakcji pomiędzy lekami a żywnością DET_KDR_K01 obserwacja pracy

studenta, projekt
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 15

ćwiczenia 15

e-learning 6

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza przypadków 10

przygotowanie do ćwiczeń 5

przygotowanie do kolokwium 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
36

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
25

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1. Elementy farmakokinetyki i farmakodynamiki W1, W3, W4, U3, U4 ćwiczenia, e-learning

2. Szczegółowe mechanizmy interakcji leków z
pożywieniem

W1, W2, W3, W4, W5,
U3, U4, U5 ćwiczenia, e-learning

3. Interakcje leków z alkoholem W4, W5, W6, U3 ćwiczenia

4. Zajęcia praktyczne związane z korzystaniem z baz
elektronicznych W6, U3, U4, K1, K2 ćwiczenia

5. Poszukiwanie informacji o interakcjach leku z
pożywieniem

W3, U2, U3, U4, U5, K1,
K2 ćwiczenia

6. Rozwiązywanie problemów interakcji lek – pożywienie. U2, U4, K1, K2 ćwiczenia

7. Wpływ leków na stan odżywienia organizmu W1, W2, W5, U1, U2, K1,
K2 ćwiczenia, seminarium

8. Wpływ leków z różnych grup terapeutycznych na
wchłanianie składników odżywczych i metabolizm W1, W2, W3, W4, W5 seminarium
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Praca w grupie,
Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium test wielokrotnego wyboru warunkiem zaliczenia jest otrzymanie minimum
60% całkowitej liczby punktów

ćwiczenia obserwacja pracy studenta, projekt,
zaliczenie pisemne

warunkiem zaliczenia jest otrzymanie minimum
60% całkowitej liczby punktów oraz zaliczenie
projektu

e-learning test wielokrotnego wyboru warunkiem zaliczenia jest otrzymanie minimum
60% całkowitej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe

ukończopny kurs farmakologii na studiach I stopnia
semianria oraz ćwiczenia są obowiązkowe 
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Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna
Wydział Lekarski

Kierunek studiów
Dietetyka

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Dyscypliny
Nauki medyczne

Klasyfikacja ISCED
0313 Psychologia

Cykl dydaktyczny
2020/21

Rok realizacji
2021/22

Języki wykładowe
Polski

Blok zajęciowy
obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Obligatoryjność
obowiązkowy

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
seminarium: 18, ćwiczenia: 12, e-learning: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Dostarczenie wiedzy na temat: Psychologicznych uwarunkowań i psychologicznych mechanizmów zaburzeń
psychicznych w okresie dzieciństwa, dojrzenia i dorosłości; Zaburzeń łaknienia występujących w przebiegu
zaburzeń emocjonalnych i psychicznych; Zasad postępowania terapeutycznego, z określeniem roli dietetyka, w 
zaburzeniach psychicznych i w różnych formach zaburzeń odżywiania się.

C2
Nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi,
z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinami w zależności od wieku pacjenta, typu zaburzenia, rozpoznawanie
rodzaju trudności w komunikacji i nabycie umiejętności ich rozwiązywania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student po zaliczeniu przedmiotu zna podstawy
psychologii klinicznej w zastosowaniu
do rozwiązywania problemów o charakterze
zdrowotnym i socjalnym w wymiarze indywidualnym
i rodzinnym

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W04

egzamin pisemny, praca
pisemna, test

W2

Po ukończeniu moduły student umie wykorzystać
wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów
związanych ze zdrowiem i choroba do pokonywania
barier w komunikacji między pacjentem/klientem
a dietetykiem oraz potrafi wykorzystać zasady
psychologii w pracy z dziećmi oraz ich opiekunami
w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, socjalnych
i rodzinnych.

DET_KDR_W01,
DET_KDR_W07

egzamin pisemny, praca
pisemna, test

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Opisać podstawowe zaburzenia emocjonalne
i psychiczne i ich psychologiczne mechanizmy
występujące u dzieci, młodzieży i dorosłych Opisać
występujące u dzieci, młodzieży i dorosłych
zaburzenia łaknienia występujące w przebiegu
zaburzeń psychicznych i emocjonalnych oraz opisać
zróżnicowaną psychopatologię zaburzeń odżywiania
się Wyodrębnić i opisać czynniki sprzyjające leczeniu
i korzystne w rokowaniu Opisać kierunki oddziaływań
leczniczych psychoterapeutycznych Ujmować rolę
dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania
w odniesieniu do innych profesjonalistów

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U10

egzamin pisemny, praca
pisemna

U2

Student nabywa umiejętności w zakresie rozumienia
trudności emocjonowanych i psychicznych
pacjentów/klientów dziecięcych, młodzieżowych oraz
dorosłych, dzięki czemu potrafi modyfikować swoje
oddziaływania tak aby zwiększyć ich skuteczność
Potrafi rozeznać psychologiczne uwarunkowania
zaburzeń łaknienia występujące w różnych okresach
rozwojowych co umożliwia mu adekwatne budowanie
interwencji dietetycznej Potrafi nawiązać współpracę
z innymi profesjonalistami Potrafi współpracować
z rodzicami gdy problem dotyczy dziecka lub osoby
w okresie dojrzewania a także osoby w wieku
podeszłym.

DET_KDR_U01,
DET_KDR_U02,
DET_KDR_U03,
DET_KDR_U05,
DET_KDR_U07

egzamin pisemny, praca
pisemna

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Potrafi rozpoznać własne ograniczenia i sytuacje
w których powinien się zwrócić do innych specjalistów
zależnych. Potrafi współpracować z przedstawicielami
innych zawodów medycznych w zakresie leczenia
dietetycznego, edukacji żywieniowej i profilaktyki
chorób żywieniowo-zaleznych

DET_KDR_K03,
DET_KDR_K04 praca pisemna

K2

Student nabywa umiejętności interpersonalnych
w zakresie: komunikacji z pacjentami o zróżnicowanej
psychopatologii, w tym psychopatologii w zakresie
zaburzeń odżywiania i różnym nasileniu obrazu
klinicznego oraz w różnym wieku umiejętności
korzystania z komunikacji niewerbalnej,
podmiotowego traktowania pacjenta/klienta ,
współpracy w zespole leczącym.

DET_KDR_K03,
DET_KDR_K04 praca pisemna

Bilans punktów ECTS
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 18

ćwiczenia 12

e-learning 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do ćwiczeń 12

przygotowanie do zajęć 18

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki;
Pojecie normy i zdrowia psychicznego;
Zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa i
dojrzewania i ich mechanizmy psychologiczne –
omówienie wybranych zagadnień;
Zaburzenia emocjonlne i psychiczne okresu dorosłości
i wieku podeszłego i ich mechanizmy psychologiczne –
omówienie wybranych zagadnień;
Zaburzenia łaknienia w przebiegu zaburzeń
emocjonalnych i psychicznych
Psychopatologia w ujęciu psychologii klinicznej –
odniesienie do modeli teoretycznych;
Modele psychdynamiczne, behawioralne i poznawcze;
narracyjne w wyjaśnianiu zaburzeń rozwoju.
Podejście psychoterapeutyczne w pracy z pacjnetami

W1, W2, U1, U2 seminarium, e-learning
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2.

Zaburzenia odżywania się:
uwarunkowywania,
obraz kliniczny,
leczenie;
współpraca profesjonalistów w leczeniu zaburzeń
odżywiania;
Analiza kazuistyczna
Ćwiczenia umiejętności prowadzenia rozmowy z
pacjentami z zaburzeniami odżywiania i innymi
zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi
Rola dietetyka w leczeniu stacjonarnym i w leczeniu
ambulatoryjnym zaburzeń odżywiania
Specyfika kontaktu z pacjentkami chorującymi na
anoreksję psychiczną i ich rodzicami
Budowanie motywacji pacjentek chorujących na
anoreksję i bulimię psychiczną do współpracy z
dietetykiem i do zmiany zaburzonych zachowań
żywieniowych
Współprac z tzw. trudnymi pacjentami i pacjentami o
chronicznym przebiegu choroby

W1, W2, U1, U2, K1, K2 ćwiczenia, seminarium,
e-learning

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia, Dyskusja, Film dydaktyczny, Metoda przypadków, Praca w grupie,
Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium egzamin pisemny
Test zaliczeniowy typu test wyboru z treści seminaryjnych. Niezbędne jest
zaliczenie 51% odpowiedzi prawidłowych. Aktywność studenta w trakcie
dyskusji, referowanie tematów, przygotowanie referatu.

ćwiczenia praca pisemna
Ocena w oparciu o przeprowadzony i przygotowany wywiad Ocena w
oparciu o sposób analizy materiału klinicznego i dydaktycznego;
Obserwacja studenta podczas prowadzonych warsztatów

e-learning test test z materiałów zawartych w wykładach jest częścią testu
zaliczeniowego

Dodatkowy opis

W pzrypadku nieobecności usparwiedliwionej możliwe zaliczenie nieobecności poprzez przygotowanie referatu związanego z
treścią zajęć.  W uzasadnionych pzrypadakch mozliwa jest inna forma zaliczenia ustalona z osobą prowadzącą

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty: Psychologia ogólna i Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym na studiach licencjackich


