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1. Ogólne informacje o Uczelni 

1.1 Rys historyczny 

W XIX wieku w Poznaniu podejmowano usilne starania o utworzenie Uniwersytetu. Powstał on 

jednak dopiero w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Pierwszym rektorem Uniwersytetu został prof. Heliodor Święcicki – znany polski ginekolog. Nowy 

uniwersytet utworzył Wydziały: Filozoficzny, Prawny, Rolniczo-Leśny i Lekarski. Na Wydziale 

Filozoficznym powstało Studium Farmaceutyczne, które przekształciło się wkrótce w Oddział 

Farmaceutyczny. 

Zajęcia na Wydziale Lekarskim rozpoczęły się w 1920 roku; pierwszym dziekanem Wydziału został 

prof. Adam Wrzosek. W 1929 roku na Wydziale utworzono Katedrę i Klinikę Stomatologiczną.  

W okresie międzywojennym na Wydziale powstały – jako pierwsze i przez długi czas jedyne w kraju 

– katedry, zakłady i kliniki: radiologii, ortopedii, fizyki medycznej, chemii fizjologicznej, teorii 

wychowania fizycznego i higieny szkolnej. Ukształtowały się szkoły kliniczne: ortopedii i 

rehabilitacji, chirurgii, pediatrii, chorób wewnętrznych, neurologii, okulistyki i otolaryngologii. 

Oddział Farmaceutyczny należał do największych i najlepszych w kraju ze względu na swoje 

osiągnięcia badawcze i dydaktyczne. 

Podczas II wojny światowej Uniwersytet zamknięto. Wielu polskich profesorów z Uniwersytetu 

Poznańskiego od 1940 roku kontynuowało nauczanie studentów na Tajnym Uniwersytecie Ziem 

Zachodnich w Warszawie (dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Adam Wrzosek) i na polskim 

Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie w Edynburgu (dziekan prof. A. Jorasz). 

Wraz z końcem wojny, w 1945 roku, ponownie uruchomiono studia na Uniwersytecie Poznańskim.  

W roku 1950 z Uniwersytetu wydzielono, jako samodzielną szkołę wyższą, Akademię Medyczną. 

Miała ona Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii oraz Wydział Farmaceutyczny. W 1975 roku 

utworzono Wydział Pielęgniarstwa, który obecnie nosi nazwę Wydział Nauk o Zdrowiu. 

W roku 1979 na Wydziale Farmaceutycznym powstał Oddział Analityki Medycznej, natomiast w 

1993 roku utworzono Wydział Lekarski II z Oddziałami Stomatologii, Kształcenia Podyplomowego 

oraz Kształcenia w Języku Angielskim dla studentów z zagranicy. 

W 1984 roku Uczelni nadano imię Karola Marcinkowskiego – zasłużonego w XIX wieku lekarza 

poznańskiego, społecznika i organizatora Towarzystwa Pomocy Naukowej w Poznaniu. 

W lutym 2007 roku Akademia Medyczna została przekształcona w Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego. 
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1.2 Strategia rozwoju kierunku 

Strategia rozwoju kierunku Dietetyka jest realizowana wielokierunkowo w różnych obszarach: wysoki 

poziom kształcenia w oparciu o kompetentną kadrę nauczycieli akademickich z różnych dziedzin nauk 

medycznych (lekarze, dietetycy, chemicy, farmaceuci, psychologowie, biotechnolodzy), najnowszą 

wiedzę oraz nowoczesne metody badawcze w nauce. 

Celem osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia na kierunku Dietetyka  studenci  mają możliwość 

zapoznania się z uwarunkowaniami klinicznymi i patomechanicznymi wdrażania dietoterapii  

i weryfikacji następstw dla ustroju stosowanej diety, realizowanych na bazie oddziału klinicznego  

i poradni przyklinicznej (histopatologia, badania obrazowe, badania biochemiczne z oceną kliniczną 

włącznie). Programy nauczania podlegają stałemu udoskonalaniu poprzez standaryzację zajęć, 

wprowadzenie zajęć fakultatywnych oraz aktywizację studentów na zajęciach poprzez wprowadzenie 

technik interaktywnych. Ponadto zwiększono wagę praktyk studenckich poprzez lepszą jej organizację  

i weryfikację zdobytej podczas jej trwania wiedzy. Wszystkie działania służą przygotowaniu 

absolwentów kierunku Dietetyka do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie 

racjonalnego żywienia człowieka zdrowego jak również doboru diety w stanach chorobowych, w 

celach profilaktycznych i edukacyjnych ludności. Postęp wiedzy o wpływie żywienia na rozwój 

chorób oraz możliwości wspomagania procesu terapeutycznego poprzez odpowiednie modyfikowanie 

diety, dostępność szerokiej gamy suplementów diety oraz sztucznych form żywienia (żywienie 

dojelitowe oraz pozajelitowe) spowodował, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Dietetyk to tzw. inny zawód medyczny, dla którego 

głównymi miejscami zatrudnienia są: placówki lecznictwa (szpitale wszystkich typów), lecznictwo 

ambulatoryjne, gabinety dietetyczne poradni specjalistycznych, placówki służb społecznych, 

sanatoria, domy wczasowe, placówki oświatowe,  placówki żywienia zbiorowego, działy higieny 

żywności, zakłady przemysłu spożywczego, zakłady produkujące wyposażenie i sprzęt 

gastronomiczny, firmy rzeczników patentowych, ośrodki sportowe, instytuty kontroli żywności. 

Studenci poza przedmiotami obowiązkowymi mają do wyboru także przedmioty fakultatywne, 

spośród których zobowiązani są wybrać określoną liczbę godzin, kierując się własnymi 

zainteresowaniami. Ważnym aspektem jest również prężnie działające Studenckie Koło Naukowe, 

którego członkowie uczestniczą w szeregu działań związanych z profilaktyką i edukacją żywieniową. 

Wśród realizowanych zadań można wymienić: organizację i uczestnictwo  

w międzynarodowym projekcie Nutrition Day, przeprowadzenie warsztatów dotyczących zasad 

odżywiania w cukrzycy wśród członków poznańskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, 

prowadzenie edukacji żywieniowej na temat profilaktyki osteoporozy w ramach akcji: "Kostek  

z klasą", działalność naukową, w ramach której istnieje możliwości udziału w badaniach oraz 

tworzenia publikacji (m. in. ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia Seniorów zrzeszonych  

w jednym z poznańskich klubów Seniora). Praca w ramach dietetycznej poradni studenckiej jest 

idealną możliwością ulepszania własnego warsztatu i kształtowania umiejętności, co pozwoli na 

optymalne funkcjonowanie w zawodzie Dietetyk już po ukończeniu studiów. 

Studia dzienne, pierwszego stopnia - licencjat trwają 3 lata (6 semestrów). Studia dzienne, drugiego 

stopnia - magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) i stanowią uzupełnienie kształcenia pierwszego 

stopnia. Studia na Dietetyce oparte są na Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (ECTS), który 

umożliwia uznanie okresu studiów odbywanych w innych uczelniach w kraju i zagranicą. 

 

 

 



5 

 

2. Ważne informacje dla studentów 

2.1  Adresy uczelniane 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego                      Tel. c-la 61 854 60 00 

w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań                                         www.ump.edu.pl 

 

Rektor                                                                                                 Tel. 61 854 62 28 

prof. dr hab. Andrzej Tykarski          Fax 61 852 03 42 

                                                                                                            rektor@ump.edu.pl 

Prorektor ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego 

prof. dr hab. Ryszard Marciniak                                                         Tel. 61 854 60 58 

 

Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą                                     Tel. 61 854 60 36 

prof. dr hab. Jarosław Walkowiak                                                       Tel. 61 854 62 47, 28 

 

Prorektor ds. Spraw Studenckich 

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak                                                     Tel. 61 854 62 07, 28 

 

Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem          Tel. 61 854 60 31 

prof. dr hab. Michał Musielak                                                                 

 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni                Tel. 61 854 60 54 

Prof. dr hab. Michał Nowicki 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego II                                                        Tel. 61 854 68 38 

prof. dr hab. Zbigniew Krasiński                                                          dwl2@ump.edu.pl    

 

Prodziekan ds. Oddziału Studiów Biomedycznych                              Tel. 61 854 72 09 

prof. dr hab. Maria Iskra                                                                        iskra@ump.edu.pl 

 

Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego II                                 Tel. 61 854 71 31 

Mgr Agata Roszczak               dwl2@ump.edu.pl 

 

Dziekanat ds. Oddziału Studiów Biomedycznych 

ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań 

 

Kierunek Dietetyka                                                                               Tel. 61 854 71 48 

mgr Małgorzata Sałata                                                                          mpazgrat@ump.edu.pl 

 

Kierunek Biotechnologia medyczna 

i Zdrowie Publ. Specjalność Higiena Dentystyczna                             Tel. 61 854 71 38                                     

mgr Halina Nowak                                                                                halino@ump.edu.pl 

  

Kierunki Optometria i Protetyka Słuchu                                               Tel. 61 854 74 29   

Marcin Kmieć                                                                                        mkmiec@ump.edu.pl 

 

Dział Spraw Studenckich                                                                      Tel. 61 854 62 07  

mgr Dorota Knapska                                                                             knapska@ump.edu.pl 

 

Sekcja Stypendialno - Bytowa dla Studentów                                      Tel. 61 854 60 64 

Ewa Jacewicz                                                                                         jacewicz@ump.edu.pl 

http://www.ump.edu.pl/
mailto:rektor@ump.edu.pl
mailto:iskra@ump.edu.pl
mailto:dwl2@ump.edu.pl
mailto:mpazgrat@ump.edu.pl
mailto:halino@ump.edu.pl
mailto:mkmiec@ump.edu.pl
mailto:knapska@ump.edu.pl
mailto:jacewicz@ump.edu.pl
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2.2 Adresy sal dydaktycznych 

SALA ADRES 
ILOŚĆ 

MIEJSC 

SALE WYKŁADOWE 

RÓŻYCKIEGO 

Collegium Anatomicum 

ul. Święcickiego 6 

270 

HOROSZKIEWICZA 109 

HOYERA 177 

NENCKIEGO 177 

HRYNAKOWSKIEGO 
Collegium Chemicum 

ul. Grunwaldzka 6 
113 

ŚWIĘCICKIEGO 
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny, 

ul. Polna 33 
304 

ZEYLANDA 
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego 

ul. Przybyszewskiego 49 

194 

RYDYGIERA 156 

J. TOMASZEWSKIEJ 
Ortopedyczno--Rehabilitacyjny  

Szpital Kliniczny 

ul. 28 Czerwca 1956r. 

200 

CHROŚCIEJOWSKICH 
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera 

ul. Szpitalna 27/25 
132 

JEZIERSKIEGO 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 

ul. Długa ½ 
70 

202 
Centrum Stomatologii 

ul. Bukowska 70 

100 

205 80 

1010 

Centrum Biologii Medycznej 

ul. Rokietnicka 8 

200 

2008 100 

2009 100 

3008 100 

3009 100 

 

SALE SEMINARYJNE 

210 

Centrum Stomatologii 

ul. Bukowska 70 

25 

211 25 

212 25 

                         23 

Studium Języków Obcych 

Ul. Marcelińska 27 

38 

24 48 

25 50 

404 Collegium Wrzoska 40 
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407 
ul. Dąbrowskiego 79 

22 

408 30 

413 24 

105 

Collegium  Chmiela 

ul. Święcickiego 4 

70 

106 40 

107 40 

109 40 

1019 

Centrum Biologii Medycznej 

ul. Rokietnicka 8 

50 

2018 50 

3018 50 

1016 

(komputerowa) 
25 

2015 

(komputerowa) 
25 

3015 

(komputerowa) 
25 

 

2.3 Formy zajęć dydaktycznych 

W Uczelni występują następujące formy zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia, seminaria i 

konwersatoria. 

Wykłady – zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami nauczanej dyscypliny, mają 

charakter teoretyczny.   Prowadzi się je dla wszystkich studentów na danym roku. 

Seminaria i konwersatoria – ich podstawą jest dyskusja dotycząca wybranych zagadnień. Odbywają 

się one w grupach o liczebności ustalonej przez Dziekana. 

Ćwiczenia – mają charakter praktyczny i są zróżnicowane pod względem realizacji; ćwiczenia 

kliniczne odbywają się w grupach 6-osobowych; ćwiczenia w przychodniach, gabinetach lekarskich i 

laboratoriach analitycznych – w grupach 5-osobowych, a ćwiczenia laboratoryjne – w grupach 12-

osobowych 

 

2.4 Skala ocen 

Podczas zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: 

- 5,0   bardzo dobry 

- 4,5   ponad dobry 

- 4,0   dobry 

- 3,5   dość dobry 

- 3,0   dostateczny 

- 2,0   niedostateczny 
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2.5 Biblioteka  

W ramach Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uczelni dostępne są zbiory Biblioteki Głównej 

(Centrum Kongresowo-Dydaktyczne ul. Przybyszewskiego 37a) oraz bibliotek filialnych. 

W czytelni ogólnej Biblioteki Głównej można korzystać ze skryptów, podręczników, atlasów, 

słowników i encyklopedii. Dostępne są również komputerowe bazy źródłowe. 

W skład księgozbiorów podręcznych, do których zapewniono wolny dostęp w czytelni naukowej 

Biblioteki Głównej, wchodzą czasopisma bieżące i wydawnictwa informacyjne. W czytelni tej 

można korzystać z elektronicznych źródeł informacji naukowej oraz z baz bibliograficznych  

za pośrednictwem terminali komputerowych. 

Wypożyczalnia miejscowa wypożycza na zewnątrz wydawnictwa zwarte, monografie, podręczniki i 

skrypty. 

O zborach Biblioteki informują katalogi tradycyjne, kartkowe oraz komputerowa baza katalogowa w 

systemie HORIZON, dostępna również w Internecie. 
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3. Kierunek Dietetyka Wydziału Lekarskiego II 

3.1. Ramowy Program Nauczania 

 

Ramowy Program Nauczania  

II rok I stopnia 

Przedmiot obowiązkowy  

koordynator 

Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Sem. Ćw./kat. 

Analiza i ocena jakości żywienia 

Prof. dr hab. Juliusz Przysławski  
14 10 51 B 6 Egzamin  

Bezpieczeństwo żywności 

Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 
10 15 - 2 Egzamin 

Biostatystyka 

Prof. dr hab. Jerzy Moczko 
- - 30 A 2 Zaliczenie  

Dietetyka gerontologiczna 

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
9 15 6 C 2 Zaliczenie  

Dietetyka pediatryczna 

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 
20 40 20 C 4 Zaliczenie  

Edukacja żywieniowa  

Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 
20 25 15 A 4 Egzamin 

Ekologia człowieka i ochrona przyrody 

dr hab. Barbara Poniedziałek 
10 - 20 A 2 Zaliczenie  

Farmakologia, farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja 

leków z żywnością 

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 

20 40 - 4 Egzamin  

Higiena i toksykologia 

Dr hab. Marek Murias 
19 - 6 A 2 Zaliczenie 

Metodologia prac naukowych i medyczna Informacja 

naukowa 

Mgr Iwona Stebner 

3 27 - 1 Zaliczenie 

Język obcy 

Mgr Maria Nowosadko 
- - 60 3 Zaliczenie  

Kliniczny zarys chorób 

Dr n. med. Aleksandra Rutz-Danielczak 
15 - 75 C 6 Zaliczenie  

Organizacja pracy 

Dr n. biol. Aneta Klimberg 
- 10 20 A 2 Zaliczenie  

Parazytologia  

dr hab. Jacek Karczewski 
10 - 20 A 2 Zaliczenie  

Praktyki studenckie (wakacyjne) 

Dr n. o zdrow. Emilia Marcinkowska 
- - 140 6 Zaliczenie  

Seminarium licencjackie  

Indywidualny opiekun pracy 
- 30 - 1 Zaliczenie  

Żywienie człowieka 

Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 

Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 

20 20 35 A 6 Egzamin  

Żywienie osób aktywnych fizycznie 

Prof. dr hab. Hanna Krauss  
- 10 20 A  2 Zaliczenie  

Fakultety - 45 - 3 Zaliczenie 

Łącznie: 
170 287 518 

60  
975 
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III rok I stopnia 

Przedmiot obowiązkowy  

koordynator 

Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 
Wykł. Sem. Ćw./kat. 

Alergia i nietolerancja pokarmowa 

Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 
4 11 15 A 2 Zaliczenie  

Choroby zakaźne 

Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska 
5 - 40 C 3 Zaliczenie  

Dietoterapia w zaburzeniach układu endokrynologicznego u 

dzieci i młodzieży 

Prof. dr hab. Paweł Fichna 

- 5 25 C 2 Zaliczenie 

Fizjologia żucia 

Dr hab. Jerzy Sokalski 
10 - 20 A 2 Zaliczenie  

Kliniczny zarys chorób 

Dr n.med. Aleksandra Rutz-Danielczak 
10 - 20 C 4 Egzamin  

Podstawy pierwszej pomocy medycznej 

dr Paweł Panieński 
6 - 16 B 2 Egzamin  

Metodologia prac naukowych 

Dr n. med. Rafał Staszewski 
3 12 - 1 Zaliczenie  

Opieka dietetyczna nad pacjentem w szczególnie trudnej 

sytuacji klinicznej i socjologicznej 

Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 

- 10 30 A 3 Egzamin 

Podstawy pielęgniarstwa  

Dr hab. Krystyna Jaracz 
- 5 10 B 1 Zaliczenie  

Praktyki studenckie (wakacyjne) 

Dr n. o zdrow. Emilia Marcinkowska 
- - 455 20 Zaliczenie  

Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia 

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski 
10 20 - 2 Zaliczenie  

Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu 

licencjackiego / Indywidualny opiekun pracy 
- 210 - 10 Zaliczenie  

Podstawy przedsiębiorczości 

Dr n. ekon. Piotr Pagórski 
15 30 - 4 Zaliczenie  

Umiejętności społeczne w dietetyce 

Dr n. med. Rafał Staszewski 
- 20 - 2 Zaliczenie  

Fakultety - 30 - 2 Zaliczenie 

Łącznie: 
63 353 631 

60  
1047 

 

 

3.2. Przedmioty obowiązkowe II rok 
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Sylabusy  

przedmioty obowiązkowe  

 

II rok 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Analiza i ocena jakości 

żywności i żywienia 
Punkty ECTS 7 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Zakład Bromatologii,  

Wydział Farmaceutyczny, UM w Poznaniu 

Koordynator 

przedmiotu 

Juliusz Przysławski 

Prof. dr hab. 
Osoba/y zaliczająca/e 

Juliusz Przysławski 

Prof. dr hab. 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

14 

ćwiczenia 

36 

seminaria 

10 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Poznanie podstawowych metod oznaczania wartości odżywczej żywności, zasad pobierania prób 

do badań, podstaw statystycznego opracowania wyników badań laboratoryjnych, podstaw oceny 

sposobu żywienia i stanu odżywienia, podstaw evidence based nutrition.  

Treści 

programowe 

Wykłady 

Pracownia analizy żywności – zasady pracy, wyposażenie, sprzęt laboratoryjny i kontrolno-

pomiarowy. Przegląd metod klasycznych i instrumentalnych stosowanych w ocenie wartości 

odżywczej żywności. Oznaczanie białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i składników 

mineralnych. Zasady opracowania wyników badań dotyczących oceny wartości odżywczej 

żywności, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, zasady losowania/pobierania prób do 

badań. Podstawy evidence based nutrition. Normy jakości żywności. 

Ćwiczenia 

Wartość energetyczna i jakość żywieniowa tłuszczów pokarmowych 

Wartość odżywcza białka pokarmowego 

Węglowodany jako składniki energetyczne żywności 

Ocena wybranych wskaźników żywienia i planowanie sposobu żywienia 

Ocena wybranych wskaźników stanu odżywienia 

Aspekty psychologiczne zachowań żywieniowych człowieka 

Seminaria 

1. Nowoczesne metody oceny wartości odżywczej żywności ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na metody instrumentalne 

2. Przegląd programów komputerowych służących do oceny sposoby żywienia – analiza 

krytyczna 

3. Biotechnologia na usługach nutrigenomiki i nutrigrnrtyki 

4. Opracowania wyników badań dotyczących oceny wartości odżywczej żywności, żywienia i 

stanu odżywienia – podstawy analizy statystycznej 

Inne 

_ 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady – 14 godzin w III semestrze – prezentacja multimedialna – charakter interaktywny 

Seminaria – 10 godzin w III semestrze – prezentacje multimedialne asystentów i studentów, 

projekt, opis, dyskusja w grupie, rozwijanie kreatywności poprzez interaktywny charakter zajęć 

Ćwiczenia – 36 godzin w III semestrze – student samodzielnie dokonuje oceny zawartości 

wybranych składników odżywczych występujących w żywności, interpretuje wyniki dotyczące 

oceny sposobu żywienia i wybranych parametrów stanu odżywienia, wpływu nastroju/sylwetki 

psychologicznej na wybór produktów spożywczych 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

wykłady – egzamin testowy na koniec semestru;  

ćwiczenia – zaliczenie; warunek zaliczenia – pozytywne oceny z kolokwiów cząstkowych; 
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Literatura 

podstawowa 

1. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006 

2. Przysławski J., (red) Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, 2009 

3. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo, PZWL. Warszawa, 2004 

 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Shils E. M., Shike M., Ross C. A., (ed), Modern nutrition in health and disease, 

LipponcottWilliams & Wilkins, Baltimore, 2006 

2. Peckenpaugh N. J.: (red wyd. polskiego – Gajewska D.), Podstawy żywienia I dietoterapia, 

Elsevier, Urban & Partner, Wrocław, 2010 

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: (red), Normy żywienia człowieka, Wawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008 

4. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2009 

5. Grabowski M., Filipiak K. J.: Evidence based medicine, eMKa Group, Warszawa, 2007 

6. Biesalski H. K., Grimm P.: (red. wyd. polskiego Gajewska D.), Żywienie. Atlas i 

podręcznik, Elsevier, Wrocław, 2012 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

W1 Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę  

z zakresu biochemii ogólnej i klinicznej, chemii 

żywności, mikrobiologii ogólnej i żywności, fizjologii 

oraz parazytologii. 

 

K_W03 

 

OM1_W01 

W2 Zna podstawowe metody analizy jakości poszczególnych 

grup produktów spożywczych i rozumie ich znaczenie w 

żywieniu człowieka zdrowego i chorego 

  

W3 Zna podstawowe metody oceny sposobu żywienia i stanu 

odżywienia 

  

W4 Zna zasady pobierania prób do badań laboratoryjnych, 

szacowania wielkości próby do badań oceny sposobu 

żywienia 

  

W5 Zna zagrożenia zdrowotne związane z żywnością   

W6 Zna i potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu 

evidence based bromatology/nutrition 

  

U7 Potrafi przeprowadzić ocenę wartości odżywczej pod 

kątem wartości energetycznej, zawartości białka, 

tłuszczu, węglowodanów, wybranych witamin i 

składników mineralnych 

  

U8 Potrafi dokonać oceny podaży składników pokarmowych 

w oparciu o tabele składu i wartości odżywczej 

produktów spożywczych oraz komputerowe bazy 

danych. 

  

U9 Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać 

oceny stanu odżywienia w oparciu o badania 

przesiewowe  

i pogłębiona ocenę stanu odżywienia. 

K_U09 OM1_U02 

U10 Potrafi obliczyć indywidualne zapotrzebowanie na 

energię oraz makro i mikroskładniki odżywcze. 

K_U12 OM1_U03 

U11 Potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną diet na 

podstawie tabel wartości odżywczej produktów 

spożywczych i typowych potraw oraz programów 

komputerowych 

K_U13 OM1_U03 

U12 Umie posługiwać się zaleceniami żywieniowymi i 

normami stosowanymi w zakładach żywienia 

zbiorowego. 

K_U17 OM1_U03 

K13 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do innych specjalistów. 

K_K01 OM1_K01 
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K14 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

K15 Przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

ergonomii. 

K_K09 OM1_K03 

 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

 udział w wykładach 14x 1h 

udział w ćwiczeniach 36 x 1h 

udział w seminariach 10 x 5h 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 6 x 4h 

przygotowanie do seminariów 10 x 5h 

przygotowanie do kolokwiów   15 x 1h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 20h 

Inne (konsultacje) 5 x 2h 

Łącznie 175 h 

Punkty ECTS za przedmiot 7 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
70h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym 
109h 4 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

W1 

Obserwacja pracy studenta 

Kolokwium wyjściowe – z zakresu 

seminariów 

Egzamin teoretyczny 

 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

U7 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy 

Ocena umiejętności wykorzystania przez 

studenta uzyskanej wiedzy teoretycznej w 

praktyce – protokół z ćwiczeń 

U8 

U9 

U10 

U11 

U12 

K13 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć K14 

K15 

Data 

opracowania 

sylabusa 

15.05.2014r. 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Prof. dr n. farm. Juliusz Przysławski  

 

Aktualne dane adresowe jednostki 
Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Juliusz Przysławski 

Katedra i Zakład Bromatologii 

Ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań 

Tel./Fax: 61 854 71 98 

Adres e-mail: jotespe@ump.edu.pl 

Koordynator ćwiczeń: dr n. farm. Ilona Górna 

 

 

 

mailto:jotespe@ump.edu.pl
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Regulamin z przedmiotu Analiza i ocena jakości żywienia obowiązujący studentów w 

Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

1. Studenci biorą udział w ćwiczeniach w dniach i godzinach podanych przez Dziekanat do 

wiadomości zainteresowanych specjalnych ogłoszeniem. 

2. Obowiązkiem studenta jest regularne uczęszczanie i punktualne przybycie na ćwiczenia. 

Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i odnotowana. Usprawiedliwienia 

przedstawiane są koordynatorowi ćwiczeń. 

 Nieobecność usprawiedliwiona – nie zwalnia studenta z obowiązku odrobienia ćwiczenia w 

terminie uzgodnionym z przedstawicielem Katedry.  

Nieusprawiedliwione opuszczenie ćwiczeń – powoduje niedopuszczenie do zaliczenia 

pracowni. 

3. W pracowni mogą przebywać tylko studenci wykonujący ćwiczenia w danym dniu. 

Przyjmowanie osób postronnych jest niedozwolone. 

4. Podczas trwanie ćwiczeń obowiązuje zachowanie ciszy zarówno w pracowni jak i na 

korytarzu. 

5. Studenci odpowiedzialni są za utrzymanie czystości na sali ćwiczeń i korytarzu. 

6. Szatnia dla studentów jest obowiązkowa. Podczas pracy na stołach laboratoryjnych i pod 

wyciągiem mogą znajdować się tylko przedmioty niezbędne oraz zestawy aparatury potrzebne 

do wykonania danego ćwiczenia. 

7. Wszystkich studentów obowiązuje oszczędność w użyciu odczynników, gazu, prądu i wody. 

8. Studenci zobowiązani są do poszanowania sprzętu i mienia Katedry. 

9. Kwasy i alkalia, rozpuszczalniki organiczne używane w trakcie wykonywania oznaczeń 

należy zlewać do specjalnie na ten cel przeznaczonych szklanych pojemników. 

10. Ciała stałe, takie jak: stłuczka szklana, bibuła, osady, nie wolno wrzucać do zlewu, tylko do 

przeznaczonych na ten cel pojemników. Proszę zwracać uwagę na opis pojemników. 

11. Prace z substancjami wydzielającymi trujące lub żrące pary należy wykonywać wyłącznie pod 

dobrze działającym wyciągiem. Ze szczególną ostrożnością należy posługiwać się truciznami. 

12. Z aparatury kontrolno-pomiarowej studenci mogą korzystać tylko w obecności asystenta. 

13. W przypadku wystąpienie niewielkiego pożaru należy zachować spokój i natychmiast 

przystąpić do jego gaszenia stosując gaśnice i koce azbestowe. Użycie wody dopuszczalne jest 

tylko w nielicznych przypadkach. Równocześnie w najbliższym sąsiedztwie pożaru należy 

zgasić palniki, wyłączyć łaźnie elektryczne i usunąć substancje palne. W przypadku pożaru o 

dużych rozmiarach wezwać Straż Pożarną. 

14. W przypadku doznanych w czasie pracy obrażeń ciała należy stosować się do instrukcji 

„Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach”. Z treścią tej instrukcji winien każdy student 

zapoznać się na początku ćwiczeń. 

15. Po zakończeniu ćwiczeń sprzęt i aparaturę należy pozostawić w stanie nieuszkodzonym w tej 

samej ilości i jakości. W przypadku ich zniszczenia studenci zostaną obciążeni materialnie. 

16. Każdy student zobowiązany jest do prowadzenia osobnego zeszytu, w którym do każdego 

ćwiczenia zamieszcza protokół obejmujący: 

a. tytuł ćwiczenia, 

b. zasady wykorzystywanych metod, 

c. obliczenia, 

d. wnioski. 

Każdy protokół, na końcu zajęć, powinien być oddany prowadzącemu do sprawdzenia. 

Poprawnie wykonany i podpisany protokół zostaje odnotowany w arkuszu ocen studenta.  

17. Na zaliczenie ćwiczenia składa się: ocena z kolokwium wejściowego, sposób wykonania 

ćwiczenia oraz przedstawiony protokół. 

18. Studenci na każdych ćwiczeniach piszą kolokwium wejściowe. Każde kolokwium musi być 

zaliczone na ocenę pozytywną. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student ma 

prawo do jej dwukrotnego poprawienia w terminie nie przekraczającym 2 tygodni, licząc od 

daty jej otrzymania. Po upływie tego terminu student nie zostaje dopuszczony do 

wykonywania kolejnych ćwiczeń. 

19. Studenci, którzy wszystkie ćwiczenia zaliczyli we właściwym terminie i uzyskali średnią ocen 

3,5 mogą być zwolnieni z kolokwium wyjściowego decydującego o zaliczeniu pracowni. 

20. Na kolokwium wyjściowym obowiązuje znajomość problematyki objętej wszystkimi 

ćwiczeniami. Termin kolokwium wyjściowego ustalany jest z koordynatorem ćwiczeń po 
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odrobieniu zaległości przez studentów, jednak nie później niż w ciągu 3 tygodni od 

zakończenia ćwiczeń. 

21. Studenci, którzy uzyskali średnią ocen z ćwiczeń minimum 4,75 oraz ocenę z seminarium 5,0 

są zwolnieni z egzaminu końcowego. 

22. W czasie sesji studenci zdają całościowy egzamin testowy na platformie OLAT. W przypadku 

uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych 

ustnych. Terminy ustalane są przez Kierownika Katedry ze starostą roku. 

23. W stosunku do studentów nie przestrzegających powyższego regulaminu stosuje się sankcje 

przewidziane Regulaminem Studiów. 

 

Regulamin  seminarium z przedmiotu Analiza i ocena jakości żywienia obowiązujący 

studentów w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

1. Zajęcia odbywają się w ramach cyklu seminariów zgodnie z harmonogramem oraz grupą 

dziekańską wyznaczoną przez Dziekanat. Zmiana grupy możliwa jest jedynie na podstawie 

zgody udzielonej przez Dziekana Wydziału Lekarskiego II. Jednorazowa zmiana godzin 

odbywania seminarium musi zostać zgłoszona nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia, 

minimum tydzień wcześniej. 

2. Obecność na wszystkich seminariach jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi być 

usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim bądź innym dokumentem potwierdzającym 

konieczność nieobecności na zajęciach (np. ksero aktu zgonu członka rodziny, potwierdzenie 

udziału w konferencji). 

 nieobecność nieusprawiedliwiona - jedynie spowodowana bardzo ważnymi 

przyczynami – wymaga zaliczenia w formie pisemnego referatu na temat oraz według 

wytycznych podanych przez prowadzącego zajęcia. 

3. Studenci zobowiązani są przygotować 20 minutowa prezentację w programie Power Point na 

wybrany, z załączonej listy, temat. Tematy w danej grupie nie mogą się powtarzać. 

Prezentacja musi zawierać tytuł, nazwisko i imię autora oraz spis wykorzystanego 

piśmiennictwa. 

Prezentacje na zajęciach oceniane będą według poniższych wytycznych: 

 zgodność z tematem, 

 przygotowanie prezentacji, 

 przestawienie prezentacji, 

 umiejętność zaangażowania grupy w dyskusję, 

 inwencja i kreatywność podczas tworzenia prezentacji, 

 czas trwania prezentacji, 

 podanie zakresu bibliografii. 

4. Temat musi zostać zreferowany w ustalonym terminie. Zmiany terminów należy uzgodnić z 

prowadzącym zajęcia najpóźniej na ostatnich seminariach poprzedzających prezentację. W 

przypadku, gdy student nie pojawi się na swojej zaplanowanej prezentacji wystawiona 

zostanie ocena niedostateczna. 

5. Prezentacje Power Point, 2-3 stronicowe streszczenia oraz własnoręcznie napisane 

oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy seminaryjnej i dysponowaniu prawami 

autorskimi wobec niej powinny zostać dostarczone osobie prowadzącej zajęcia najpóźniej w 

dniu referowania pracy seminaryjnej. 

6. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich seminariach, przygotowanie i 

zreferowanie tematu wybranego z listy tematów oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego. 

Ocena końcowa z seminarium jest średnią ocen uzyskanych z prezentacji oraz oceny z testu 

zaliczeniowego. 

Uzyskanie zaliczenia z seminarium jest podstawą do przystąpienia z egzaminu ogólnego z 

przedmiotu. Obecność na wszystkich zajęciach oraz ocena końcowa z seminarium 5,0 są jednym z 

wymogów niezbędnych do uzyskania zwolnienia z egzaminu. 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Bezpieczeństwo żywności Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, UM w Poznaniu  

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab. Juliusz 

Przysławski 
Osoba/y zaliczająca/e Prof. dr hab. Juliusz Przysławski 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy 

 

semestr 

IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

15 

Obszar 

nauczania 

OM1 

Cel kształcenia 
Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z czynnikami decydującymi o jakości zdrowotnej 

żywności w kontekście bezpieczeństwa żywności i żywienia 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Bezpieczeństwo żywności i żywienia – podstawy ustawodawstwa 

Dodatki do żywności cz I 

Dodatki do żywności cz. II 

Zanieczyszczenia żywności – metale ciężkie 

Zanieczyszczenia żywności – pozostałości środków ochrony roślin 

Etykieta jako informacja o produkcie, jego składzie i bezpieczeństwie, 

Higiena żywności w czasie podróży-znaczenie, profilaktyka, infekcje 

Ćwiczenia 

Nie dotyczy 

Seminaria 

Toksyczność wybranych składników żywności, 

Substancje toksyczne stosowane w produkcji żywności, 

Zanieczyszczenia biologiczne żywności,  

Substancje azotowe w żywności 

Składniki farmakologicznie czynne, występujące w żywności  
 
Inne 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład- metoda podająca- prezentacja multimedialna (charakter interaktywny) 

Seminaria- metody eksponujące – prezentacje multimedialne studentów, dyskusja w grupie 

(charakter interaktywny) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Egzamin- test jednokrotnego wyboru obejmujący materiał seminaryjny i wykładowy, warunek 

zaliczenia: 51% poprawnych odpowiedzi 

Literatura 

podstawowa 

4. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo, PZWL. Warszawa, 2004 

5. Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa, 2009 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Przysławski J., (red) Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań, 2009 

2. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T.: Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004 

3. Nitecka E., Obiedziński M.: (red). Prawo żywnościowe Unii Europejskiej, Fundacja 

Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2000 

4. Babicz-Zielińska E.: Jakość żywności w ocenie konsumenckiej, Gdańskie Towarzystwo 

Naukowe, Gdańsk 2006 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

Odniesienie do 

obszarowych 
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efektów 

kształcenia 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna organizacje stanowisk pracy zgodnie z wymogami 

ergonomii, warunki sanitarno-higieniczne produkcji 

żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu 

spożywczego oraz współczesne systemy zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności i żywienia (Ustawa). 

K_W07 OM1_W01 

EW02 Student zna substancje toksyczne stosowane w produkcji 

żywności 

  

EW03 Zna substancje celowo dodawane do żywności ze względu 

na produkcję, przetwarzania i przechowywanie. 

  

EU01 Posiada umiejętność obsługi komputera oraz 

pozyskiwania, gromadzenia i przechowywania  danych 

związanych z bezpieczeństwem żywności. 

K_U19 OM1_U05 

EK01 Przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

ergonomii. 

K_K09 OM1_K03 

EK02 Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i 

umiejętności. Wie kiedy skorzystać z porady innego 

specjalisty. 

K_K01 OM2_K01 

EK03 Kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu 

stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności zawodowych. 

K_K02 OM2_K01 

EK04 Potrafi współpracować  z przedstawicielami innych 

zawodów medycznych i pracownikami administracji w 

zespole przyjmując różne role w celu prowadzenia  

edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-

zależnych w społeczności lokalnej. 

K_K03 OM2_K02 

EK05 Jest przygotowany do pracy w poradni dietetycznej i do 

prowadzenia badań naukowych w dziedzinie żywności i 

żywienia. Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy. 

K_K04 OM2_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 10 x 1h 

udział w ćwiczeniach - 

udział w seminariach 15 x 1h 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń - 

przygotowanie do seminariów 15 x 1h 

przygotowanie do kolokwiów   1 x 5h 

przygotowanie do egzaminu  1 x 15h 

Inne   

Łącznie 60 h 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
25h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 35h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01 – EW03 Obserwacja pracy studenta 

Aktywność na zajęciach 

Egzamin teoretyczny 
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EU01 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

Ocena zdolności do samodzielnej pracy 

Ocena umiejętności wykorzystania przez 

studenta uzyskanej wiedzy teoretycznej w 

praktyce – protokół z ćwiczeń 

Samodzielność w przygotowywaniu 

prezentacji multimedialnych na seminaria 

EK01-EK05 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

Data 

opracowania 

sylabusa 

18.11.2014r. 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Prof. dr hab. n. farm. Juliusz Przysławski 

 

 

Aktualne dane adresowe jednostki 
Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Juliusz Przysławski 

Katedra i Zakład Bromatologii 

Ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań 

Tel./Fax: 61 854 71 98;  Adres e-mail: jotespe@ump.edu.pl 

Koordynator ćwiczeń: dr n. farm. Ilona Górna 

 

REGULAMIN Bezpieczeństwo żywności obowiązujący studentów w Katedrze i Zakładzie 

Bromatologii 

1. Zajęcia odbywają się w ramach cyklu seminariów zgodnie z harmonogramem oraz grupą dziekańską 

wyznaczoną przez Dziekanat. Zmiana grupy możliwa jest jedynie na podstawie zgody udzielonej 

przez Dziekana Wydziału Lekarskiego II. Jednorazowa zmiana godzin odbywania seminarium musi 

zostać zgłoszona nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia, minimum tydzień wcześniej. 

2. Obecność na wszystkich seminariach jest obowiązkowa. Każda nieobecność musi być 

usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim bądź innym dokumentem potwierdzającym konieczność 

nieobecności na zajęciach (np. ksero aktu zgonu członka rodziny, potwierdzenie udziału w 

konferencji). 

 nieobecność nieusprawiedliwiona - jedynie spowodowana bardzo ważnymi przyczynami – 

wymaga zaliczenia w formie pisemnego referatu na temat oraz według wytycznych podanych 

przez prowadzącego zajęcia. 

3. Studenci zobowiązani są przygotować 20 minutowa prezentację w programie Power Point na 

wybrany, z załączonej listy, temat. Tematy w danej grupie nie mogą się powtarzać. 

Prezentacja musi zawierać tytuł, nazwisko i imię autora oraz spis wykorzystanego piśmiennictwa. 

Prezentacje na zajęciach oceniane będą według poniższych wytycznych: 

 zgodność z tematem, 

 przygotowanie prezentacji, 

 przestawienie prezentacji, 

 umiejętność zaangażowania grupy w dyskusję, 

 inwencja i kreatywność podczas tworzenia prezentacji, 

 czas trwania prezentacji, 

 podanie zakresu bibliografii. 

4. Temat musi zostać zreferowany w ustalonym terminie. Zmiany terminów należy uzgodnić z 

prowadzącym zajęcia najpóźniej na ostatnich seminariach poprzedzających prezentację. W przypadku, 

gdy student nie pojawi się na swojej zaplanowanej prezentacji wystawiona zostanie ocena 

niedostateczna. 

5. Prezentacje Power Point, 2-3 stronicowe streszczenia oraz własnoręcznie napisane oświadczenia o 

samodzielnym wykonaniu pracy seminaryjnej i dysponowaniu prawami autorskimi wobec niej 

powinny zostać dostarczone osobie prowadzącej zajęcia najpóźniej w dniu referowania pracy 

seminaryjnej. 

6. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich seminariach, przygotowanie i 

zreferowanie tematu wybranego z listy tematów oraz pozytywne zaliczenie testu końcowego. Ocena 

końcowa z seminarium jest średnią ocen uzyskanych z prezentacji oraz oceny z testu zaliczeniowego. 

7. W czasie sesji studenci zdają całościowy egzamin testowy na platformie OLAT.  

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej student ma prawo do dwóch egzaminów 

poprawkowych ustnych. Terminy ustalane są przez Kierownika Katedry ze starostą roku. 

mailto:jotespe@ump.edu.pl
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Biostatystyka Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki,   

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 

 

prof. dr hab. Jerzy Moczko 

 
Osoba/y zaliczająca/e 

 

prof. dr hab. Jerzy Moczko 

 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

Semestr 

IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

30 godz. 

seminaria 

- 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Nabycie umiejętności doboru odpowiedniej próby, samodzielnego zbierania, przetwarzania i 

analizy danych medycznych 

Nabycie umiejętności doboru odpowiedniego testu statystycznego do danego problemu 

badawczego 

Zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych badań 

Gotowość do uczenia się przez całe życie 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Ćwiczenia 

I. Planowanie badania 

A. Ustalenie celu badania 

B. Pojęcie populacji i próby 

C. Rodzaje losowania próby 

D. Rodzaje skal pomiarowych 

E. Konstrukcja narzędzia badawczego 

F. Badanie pilotowe i badanie właściwe 

II. Statystyka opisowa 

A. Analiza cech jakościowych 

B. Analiza cech ilościowych 

 miary położenia 

 miary rozproszenia 

III. Wnioskowanie statystyczne  

A. Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej 

B. Dobór testu statystycznego 

C. Pojęcie mocy testu, błędów I i II rodzaju, poziomu istotności 

D. Obliczenie wartości funkcji testowej 

E. Podjecie decyzji o słuszności hipotezy zerowej 

IV. Testy statystyczne 

A. Testy sprawdzające zgodność z rozkładem normalnym 

B. Parametryczne testy istotności (dla dwóch i więcej grup) 

C. Testy nieparametryczne (dla dwóch i więcej grup) 

D. Analiza korelacji i regresji 

Seminaria 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Forma: ćwiczenia praktyczne w laboratorium komputerowym. 

Metody: wspólna analiza zadania, prezentacja przykładów przez wykładowcę z wykorzystaniem 

systemu spliterów, praca w grupach, samodzielna praca studentów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

1. Aktywność w trakcie zajęć. 

2. Zaliczony sprawdzian praktyczny przy użyciu komputera. 
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Literatura 

podstawowa 

1. Petrie A., Sabin C.: STATYSTYKA MEDYCZNA W ZARYSIE ; Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL Warszawa 2006 

2. Stanisz A.: PRZYSTĘPNY KURS STATYSTYKI Z ZASTOSOWANIEM STATISTICA PL 

NA PRZYKŁADACH Z MEDYCYNY  t.I; StatSoft Kraków 2006 

3. Moczko J.A., Bręborowicz G.H.: NIE SAMĄ BIOSTATYSTYKĄ...;OWN Poznań 2010 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Wagner W., Błażczak P.: STATYSTYKA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI  

DOŚWIADCZALNICTWA, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1992 

2. Greń J.: STATYSTYKA MATEMATYCZNA MODELE I ZADANIA, Wyd. 8 PWN, 

Warszawa 1984 

3. Luszniewicz A., Słaby T.: STATYSTYKA STOSOWANA, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1996 

4. Kala R.: STATYSTYKA DLA PRZYRODNIKÓW, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. 

Augustyna Cieszkowskiego, Poznań 2002 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EU01 

Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EU02 

Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać 

oceny stanu odżywienia w oparciu o badania przesiewowe  

i pogłębiona ocenę stanu odżywienia. 

K_U09 OM1_U02 

EU03 
Posiada umiejętność obsługi komputera oraz 

pozyskiwania,  gromadzenia i przechowywania  danych 

związanych z wykonywanym zawodem 

K_U19 
OM1_U05 

EK01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do innych specjalistów. 
K_K01 

OM1_K01 

EK02 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

EK03 Przestrzega zasad etyki zawodowej K_K04 OM1_K02 

EK04 

Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne 

 i właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 

K_K08 
OM1_K03 

EK05 
Przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

ergonomii 
K_K09 OM1_K03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach - 

udział w ćwiczeniach 30 h 

udział w seminariach - 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 9 h 

przygotowanie do seminariów - 

przygotowanie do kolokwiów   5 h 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne 2 h 

Łącznie 46 h 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 39 h 1,3 
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Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EU01- 03  obserwacja pracy studenta podczas zajęć kolokwium praktyczne przy komputerze 

EK01- 05  obserwacja pracy studenta podczas zajęć  

Data 

opracowania 

sylabusa 

02.04.2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

dr n. przyr. Agnieszka Wiesiołowska 

tel. 61 854 68 09; email: agnes@ump.edu.pl 

 
 
Dane jednostki: 

Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Jerzy A. Moczko 

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki 

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań;  

Tel. /Fax   61 854 68 08;   E-mail: malgosia@ump.edu.pl 

Strona internetowa: www.kzis.ump.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:  dr Agnieszka Wiesiołowska, E-mail: agnes@ump.edu.pl;  

Tel.  61 854 68 09; możliwość kontaktu (dni, godz., miejsce): godziny dyżurów widoczne na stronie 

internetowej Katedry; 

 

Regulamin zajęć: 

1. Dla studentów II roku Dietetyki Wydziału Lekarskiego II zajęcia odbywają się  w semestrze 

letnim przez 10 kolejnych tygodni (3hx10) i obejmują: 30 godzin ćwiczeń w laboratorium 

komputerowym. 

2. Obecność studentów na ćwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana. 

3. Nieobecność na zajęciach kontrolowanych musi być usprawiedliwiona i odrobiona w terminie 

ustalonym indywidualnie z prowadzącym zajęcia, lecz nie później niż przed kolokwium 

zaliczeniowym.  Nie odrobienie zajęć kontrolowanych powoduje niedopuszczenie do kolokwium, 

co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

4.  Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu Biostatystyka  jest: 

 aktywność oraz obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych 

 zaliczenie kolokwium obejmującego całość materiału przerobionego na ćwiczeniach. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej istnieje możliwość dwukrotnego jej 

poprawienia 

5. W wyjątkowych przypadkach kierownik Katedry może wyrazić zgodę na przeprowadzenie 

jednego dodatkowego kolokwium z całości lub z wybranej części materiału. 

6. Spóźnienia na zajęciach kontrolowanych przekraczające 15 minut traktowane są jako  

nieobecność 

7. Z racji charakteru przerabianego materiału studentów obowiązuje bieżąca znajomość materiału 

przerabianego na zajęciach kontrolowanych. 

8. Na ostatnich zajęciach, studenci wypełniają anonimową ankietę, dotyczącą odbytych zajęć, na 

stronie internetowej katedry: www.kzis.ump.edu.pl (Dydaktyka  Ankieta) 

Wymagania wstępne : Odbycie zajęć z przedmiotu Informatyka 

Przygotowanie do zajęć: Znajomość zagadnień poznanych na dotychczasowych zajęciach z 

tego przedmiotu 

Wymagania końcowe: Umiejętność przygotowania i zebrania materiału do badań naukowych,  

umiejętność analizy zebranych danych i uzyskanych wyników oraz ich interpretacji i prezentacji. 

mailto:agnes@ump.edu.pl
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Zasady organizacyjno porządkowe 

Materiały dydaktyczne dla studentów znajdują się na dyskach komputerów w laboratoriach 

komputerowych oraz na stronie internetowej Katedry.  

 

Zasady zaliczania zajęć. 

Kryterium zaliczenia:  

1. Aktywność oraz obecność na wszystkich zajęciach kontrolowanych; 

2. Pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego. 

       Próg zaliczenia: Co najmniej 60%. 

       Sposób podawania wyników: 

       Indywidualna informacja mailowa za pośrednictwem systemu WISUS lub w inny sposób 

       ustalony ze studentami. 

 

       Informacje o studenckim kole naukowym. 

- 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku  
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Dietetyka gerontologiczna Punkty ECTS 2 punkty 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej 

Wydział Lekarski I  

Koordynator 

przedmiotu 

prof. dr hab n. med Katarzyna 

Wieczorowska-Tobis 
Osoba/y zaliczająca/e 

prof. dr hab n. med Katarzyna 

Wieczorowska-Tobis 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy 

 

semestr 

IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

9 

ćwiczenia 

6    

seminaria  

15 

Obszar 

nauczania 
OM1   

Cel kształcenia 

Poznanie fizjologii starzenia oraz charakterystyki patologii wieku podeszłego i w oparciu o 

zrozumienie tej specyfiki umiejętność wprowadzenia koniecznych zmian do stosowanej przez 

osoby starsze diety 

Treści 

programowe  

Wykłady  

1. Podstawowe pojęcia geriatrii i gerontologii (3h) 

2. Wielkie zespoły geriatryczne jako przyczyny niesprawności funkcjonalnej i podstawy 

diety w tych zespołach (3h) 

3. Dieta a zdrowe starzenie (3h) 

Ćwiczenia  

1. Ocena ryzyka niedożywienia u przykładowych starszych pacjentów (3h) 

2. Ocena sposobu żywienia przykładowej osoby starszej w oparciu o 7-dniowy 

dzienniczek żywieniowy (3h) 

Seminaria 

1. Niedożywienie w starości (3h) 

2. Skale i testy do oceny stanu odżywienia w geriatrii (3h) 

3. Nadwaga i otyłość w starości (3h) 

4. Związane ze starzeniem zmiany w składzie ciała – problem sarkopenii, otyłości i 

otyłości sarkopenicznej (3h) 

5. Żywienie w zaburzeniach poznawczych (3h) 

Inne  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład: prezentacja multimedialna omawianych zagadnień w formie wykładu informacyjnego i 

problemowego 

Seminarium: dyskusja zagadnień problemowych m.in. w oparciu o wiedzę studentów uzyskaną 

w ramach samokształcenia 

Ćwiczenia:  

-samodzielne planowanie terapii żywieniowej dla wybranego przypadku (metoda przypadków) 

-analiza stanu odżywienia pacjenta starszego pod kątem niedożywienia i jego ryzyka (dyskusja 

dydaktyczna) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Wykład – zaliczenie za obecność 

Seminarium – zaliczenie za aktywny udział w dyskusji dydaktycznej 

Ćwiczenia – zaliczenie za rozwiązanie problemu dietetycznego wybranego przypadku 

klinicznego 

Kolokwium końcowe – test na ocenę z wiedzy z wykładów, seminariów i ćwiczeń 

Literatura 

podstawowa 

(nie więcej niż 

3 pozycje) 

1. Jarosz Mirosław (red) ŻYWIENIE OSÓB W WIEKU STARSZYM. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 

2. Szczygieł Bruno (red) NIEDOŻYWIENIE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2011 
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3. Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Talarska Dorota (red) GERIATRIA I 

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Rogulska Anna (red) POSTĘPOWANIE DIETETYCZNE W NIEDOŻYWIENIU. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 

2. Russell G. Robertson. Zmniejszenie masy ciała u osoby starszej. W: Rosenthal T., Naughton 

B., Williams M.(red.):GERIATRIA. Wydanie I, Wyd. Czelej Lublin 2009 

Numer efektu 

kształcenia 

Efekty kształcenia Odniesienie do  

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do  

obszarowych 

efektów kształcenia 

EW01 rozumie proces fizjologicznego starzenia się i 

potrafi zaplanować żywienie dostosowane do tego 

etapu życia 

K_W02 OM1_W02 

EW02 zna przyczyny i skutki zaburzeń stanu odżywiania 

w starości 

K_W12 OM1_W03 

EW03 potrafi rozpoznać niedożywienie w starości i 

dokonać korekty sposobu żywienia starszego 

pacjenta z nieprawidłową masą ciała 

K_W12 OM1_W03 

EU01 potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy ze 

starszym pacjentem i dokonać oceny jego stanu 

odżywienia w oparciu o wybrane skale 

K_U09 OM1_U02 

EU02 potrafi zaplanować i wdrożyć żywienie 

dostosowane do potrzeb osób w podeszłym wieku 

K_U14 OM1_U03 

EU03 potrafi prowadzić edukację żywieniową zdrowego 

i chorego pacjenta w podeszłym wieku 

K_U01 OM1_U01 

EU04 potrafi obliczyć indywidualne zapotrzebowanie na 

energię oraz pozostałe składniki odżywcze dla 

przykładowego starszego pacjenta 

K_U12 OM1_U03 

EU05 posiada umiejętność współpracy w zespole 

geriatrycznym 

K_U03 OM1_U01 

EK01 posiada świadomość własnych ograniczeń i wie 

kiedy zwrócić się do innych specjalistów 

K_K01 OM1_K01 

EK02 posiada umiejętność stałego dokształcania się K_K03 OM1_K01 

EK03 przestrzega prawa pacjenta starszego, w tym 

prawa do informacji dotyczącej proponowanego 

postępowania dietetycznego oraz jego możliwych 

następstw 

K_K06 OM1_K02 

 

 

 

 

 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim  

udział w wykładach 9h 

udział w ćwiczeniach 6h 

udział w seminariach 15h 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 6h 

przygotowanie do seminariów 15h 

przygotowanie do kolokwiów   5h 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne - 

 Łącznie 56 h 

 Punkty ECTS za przedmiot 2 pkt 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela  30h 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze 

praktycznym 
12h 0,48 
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Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 

Formujące 

 

Podsumowujące 

 

EW01-03,  

EU01-05, 

EK01-03 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć kolokwium końcowe 

 

Data 

opracowania 

sylabusa 

11.04.2014 r. 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 

mgr Roma Krzymińska-Siemaszko 

romakrzyminska@interia.pl 

 

DANE JEDNOSTKI   

Kierownik jednostki: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis  

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Pracownia Geriatrii 

Adres: os. Rusa 25A,       61-245  Poznań                                                        

Tel. /Fax 61 8738-303 

Strona internetowa: - 

E-mail: tobis@ump.edu.pl; sekretariat: karinap@ump.edu.pl 

Osoba kontaktowa dla studentów odpowiedzialna za przedmiot:  prof. dr hab. n. med. Katarzyna 

Wieczorowska-Tobis         Tel.: 61 8738-303     E-mail: tobis@ump.edu.pl 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

1. Rodzaj prowadzonych zajęć: 9h wykładów (w formie 3 wykładów po 3h), 6h ćwiczeń (w 

formie dwóch zajęć po 3h), 15h seminariów (w formie 5 zajęć po 3h) 

2. Dopuszczalne usprawiedliwione nieobecności - dopuszcza się jedną usprawiedliwioną 

nieobecność, która należy odpracować w formie ustnego lub pisemnego zaliczenia materiału z 

danego dnia u prowadzącego zajęcia 

3. Wymagania wstępne: znajomość podstaw diety podstawowej, funkcjonowania przewodu 

pokarmowego oraz wybranych elementów z fizjologii żywienia 

4. Wymagania podczas zajęć: przygotowanie merytoryczne do dyskusji zagadnień problemowych 

podczas zajęć  

5. Wymagania końcowe: obecność na wszystkich zajęciach i zaliczenie kolokwium  

 

ZASADY ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE 

Studenci są zobowiązani do odbywania zajęć ze swoją grupą. Zamiana terminu zajęć jest możliwa 

wyłącznie w przypadkach uzasadnionych (wyjazd w celach naukowych i edukacyjnych na inną 

uczelnię lub sytuacje losowe) po wcześniejszym uzgodnieniu aktualnego terminu z prowadzącym 

przedmiot.  

Studenci, którzy realizują studia według indywidualnego programu są zobowiązani do zgłoszenia  

chęci udziału w zajęciach w danym terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (możliwość 

zgłoszenia drogą e-mailową lub telefoniczną z koniecznością uzyskania akceptacji).  Studenci, którzy 

zgłoszą się w późniejszym terminie uzyskają zgodę na realizację zajęć w wybranym terminie 

wyłącznie pod warunkiem wolnych miejsc w grupie (do 6 osób na podgrupę kliniczną).      

W trakcie ćwiczeń w Domu Pomocy Społecznej lub Poradni Geriatrycznej każdy student jest 

zobowiązany do przyniesienia kitla, obuwia zmiennego oraz posiadania własnego identyfikatora z 

wypisanym imię i nazwiskiem, kierunkiem i rokiem studiów oraz wydziałem.  

 

ZASADY ZALICZANIA ZAJĘĆ ORAZ PRZEDMIOTU 

1. Zasady zaliczania zajęć: 

 Wykład – zaliczenie za obecność 

 Seminarium – zaliczenie za  obecność oraz aktywny udział w dyskusji różnych zagadnień 

problemowych 

 Ćwiczenia – zaliczenie za obecność oraz rozwiązanie problemu dietetycznego wybranego 

przypadku klinicznego 
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2. Zasady zaliczenia przedmiotu: 

Kolokwium końcowe : pisemny test końcowy składa się z 15 pytań obejmujących wiedzę z 

wykładów, seminariów i ćwiczeń. Na jego zaliczenie konieczne jest udzielenie prawidłowej 

odpowiedzi na co najmniej 9 pytań (tj. co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi).  

Otrzymanie oceny niedostatecznej uprawnia studenta do dwukrotnego jej poprawienia w terminie 

uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia lub upoważnioną przez kierownika jednostki dydaktycznej. 

3.Sposób podania wyników: ogłoszenie wyników kolokwium nastąpi nie później niż w ciągu pięciu 

dni roboczych, w formie meilowej, na skrzynkę pocztową roku  

 

INFORMACJE O STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM 

 Opiekun koła:  dr n. med. Aleksandra Kotlińska – Lemieszek, dr n. med. Ewa Deskur – 

Śmielecka 

 Tematyka: Filozofia opieki paliatywnej i postępowanie objawowe w opiece paliatywnej. 

Leczenia ran przewlekłych. 

 Kontakt (adres email; telefon): karinap@ump.edu.pl; 61 8738-303 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka

 Poziom i tryb 

studiów 
I stopień

 
stacjonarne

 

Nazwa 

przedmiotu 
Dietetyka pediatryczna

 
Punkty ECTS 4 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych,  

Wydział Lekarski I 

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab.  

Jarosław Walkowiak 
Osoba/y zaliczająca/e 

Prof. dr hab. Jarosław 

Walkowiak 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy 

 

semestr 

III i IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

20 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

40 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 
Poznanie zasad i podstaw fizjologicznych dietetyki pediatrycznej oraz zasad żywienia kobiet w 

okresie ciąży i w okresie karmienia piersią. 

Treści 

programowe 

Wykłady  

1. Wprowadzenie do pediatrii. Odrębności trawienia i wchłaniania u dzieci. Ocena stanu 

odżywienia. 

2. Preparaty mlekozastępcze stosowane w żywieniu niemowląt. Leczenie dietetyczne w ostrej i 

przewlekłej biegunce. Leczenie dietetyczne w alergiach i nietolerancjach pokarmowych. 

Żywienie w celiakii.  

3. Karmienie sztuczne. Schemat żywienia. Żywienie niemowląt urodzonych przedwcześnie. 

Żywienie dzieci w wieku 1-3 lat. Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

4. Karmienie naturalne niemowląt. Preparaty odżywcze stosowane w żywieniu niemowląt 

zdrowych.  

5. Żywienie w chorobach przełyku, chorobie wrzodowej i w zaparciach. 

6. Postępowanie dietetyczne w zaburzeniach przemiany aminokwasów, węglowodanów. 

7. Żywienie w chorobach trzustki. Mukowiscydoza. 

8. Żywienie w cukrzycy. Zasady postępowania dietetycznego w otyłości. Postępowanie 

dietetyczne w hiperlipidemiach.  

9. Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit. Diety stosowane w pediatrii, 

klasyfikacja diet, podział ilościowy i jakościowy diet, podział ze względu na wskazania 

kliniczne. 

10. Zasady leczenia dojelitowego i pozajelitowego u dzieci.  

Ćwiczenia 

1. Modele żywienia dzieci w odniesieniu do zleceń żywieniowych. Opracowanie i ocena 

całodziennego jadłospisu dla dziecka w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.  

2. Diety zbilansowane stosowane w żywieniu dziecka zdrowego.  

3. Dieta w cukrzycy i innych chorobach endokrynologicznych.  

4. Diety bezlaktozowe, ubogolaktozowe i bezglutenowe.  

5. Żywienie dzieci w nadwadze i otyłości.  

6. Diety w nieswoistych zapaleniach jelit.  

7. Dieta zbilansowana stosowana w żywieniu dzieci chorych na choroby układu pokarmowego i 

alergie pokarmowe.  

8. Diety w chorobach trzustki i mukowiscydozie.  

9. Dieta w fenyloketonurii i innych chorobach metabolicznych.  

 10. Diety w zaparciach i biegunkach. 
 
Seminaria 

1. Żywienie kobiet w ciąży i karmiących. 

2. Żywienie kobiet z patologią ciąży. 

3. Psychologiczne aspekty karmienia naturalnego i żywienia sztucznego niemowląt i dzieci. 

4. Model żywienia niemowląt karmionych piersią. Zasady postępowania żywieniowego u 

niemowląt karmionych piersią w I półroczu. Schemat żywienia niemowląt nie karmionych 

piersią. Jadłospisy dla niemowląt w II półroczu. Potrawy mleczne i bezmleczne dla niemowląt 
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w II półroczu życia.  

5. Preparaty do początkowego i następnego żywienia niemowląt - wymagania odnośnie składu i 

wartości odżywczej dotyczące mleka początkowego i następnego. Dyrektywy Unii 

Europejskiej. Porównanie składu i wartości odżywczej mleka i mieszanek modyfikowanych z 

różnych firm na polskim rynku. 

6. Żywność uzupełniająca w żywieniu niemowląt. Produkty bezmleczne - zbożowe, warzywne i 

warzywno mleczne oraz owocowe. Analiza dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie wymagań 

dla żywności dla dzieci. Omówienie receptur i przygotowania posiłków dla dzieci. 

7. Żywienie niemowląt i dzieci w placówkach ochrony zdrowia - ogólne zasady funkcjonowania 

bloków żywieniowych. Przygotowanie schematu stanowisk pracy w „kuchni niemowlęcej”.  

8. Alternatywne sposoby żywienia dzieci i młodzieży - dieta wegetariańska i inne diety 

niekonwencjonalne.  

9. Probiotyki, prebiotyki w żywieniu dzieci. 

10. Żywność funkcjonalna w żywieniu dzieci 

11. Dieta u dzieci z chorobami nowotworowymi. 

12. Dieta u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i po zabiegach operacyjnych. 

13. Zaburzenia odżywiania. 

14. Kolokwium zaliczeniowe 
 
Inne 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Zajęcia prowadzone będą w formie  wykładów informacyjnych z prezentacją multimedialną 

(metody podające), seminariów z dyskusją dydaktyczną (metody aktywizujące) oraz ćwiczeń w 

tym rachunkowych (metody praktyczne) mających na celu przygotowanie diet w wybranych 

jednostkach chorobowych 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Studentów obowiązuje aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach. Na seminariach Prowadzący 

pełni jedynie rolę moderatora.  

Podstawą zaliczenia każdego ćwiczenia jest wykonanie pisemnego sprawozdania zawierającego: 

temat, krótką charakterystykę zaleceń dietetycznych będących tematem danego ćwiczenia, 

jadłospis, obliczenia oraz wnioski. Sprawozdanie należy dostarczyć prowadzącemu dane ćwiczenie 

w terminie do 14 dni.  

Ocena zaliczeniowa z przedmiotu wyliczona zostanie na podstawie ocen cząstkowych 

otrzymywanych  w trakcie trwania semestru z kolokwiów (z pytaniami otwartymi z wykładów i 

seminariów) oraz sprawozdań pisemnych (opracowanie jadłospisu) 

Literatura 

podstawowa 

1. Socha J. (red): Żywienie dzieci zdrowych i chorych, PZWL, Warszawa, 2000 

2. Krawczyński M. (red): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help – Med, Kraków, 2007 

3. Hasik J., Hryniewiecki L., Grzymisławski M.: Dietetyka. PZWL, Warszawa, 1999 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka żywienia zdrowego i chorego człowieka. PZWL, 

Warszawa, 2007 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna zasady i podstawy fizjologiczne dietetyki 

pediatrycznej oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży 

i w okresie karmienia piersią. 

K_W14 OM1_W03 

EW02 Zna i potrafi wdrażać zasady zdrowego żywienia i stylu 

życia dla młodzieży i dorosłych. Zna przyczyny i skutki 

zaburzeń odżywiania. 

K_W12 OM1_W03 

EW03 Potrafi rozpoznać i dokonać korekty sposobu żywienia u 

osób z nieprawidłowa masą ciała (niedożywionych 

oraz/lub osób z nadwagą/otyłością). 

K_W13 OM1_W03 

EU01 Potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną diet na 

podstawie tabel wartości odżywczej produktów 

spożywczych i typowych potraw oraz programów 

komputerowych. 

K_U13 OM1_U03 

EU02 Potrafi zaplanować prawidłowe żywienie kobiety w ciąży K_U16 OM1_U03 
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i karmiącej. 

EU03 Potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie 

żywieniowe w celu zapobiegania chorobom 

dietozależnym oraz ich leczenia. 

K_U18 OM1_U04 

EK01 Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi 

potrzebę konsultacji medycznej. 

K_K02 OM1_K01 

EK02 Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na 

pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta 

(klienta) i grup społecznych. 

K_K05 OM1_K02 

EK03 Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji 

dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego 

oraz jego możliwych następstw i ograniczeń. 

K_K06 OM1_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 20h 

udział w ćwiczeniach 20h 

udział w seminariach 40h 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10h 

przygotowanie do seminariów 10h 

przygotowanie do kolokwiów   10h 

przygotowanie do egzaminu  - 

Inne - 

Łącznie 110h 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
80h 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 30h 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01; EW02  Kolokwium zaliczeniowe 

EW03; EU01; 

EU02; EU03 

Ocena sprawozdań (jadłospisów)  

EK01; EK02; 

EK03 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

Rozmowa ze studentem 

 

Data 

opracowania 

sylabusa 

27.03.2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 

jarwalk@ump.edu.pl;  tel. 64-891-432 

 

 

Dane jednostki: 

Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak 

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych 

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań 

Nr tel: 61 8491432; Nr fax: 61 8472685   E-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl 

Strona internetowa: http://www.gastro-ped.ump.edu.pl/ 

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, Dr Sławomira Drzymała-

Czyż  

Numer telefonu: 61 8491592 

Adres e-mail: jarwalk@ump.edu.pl, slawomiradrzymala@wp.pl 

 

mailto:jarwalk@ump.edu.pl
http://www.gastro-ped.ump.edu.pl/
mailto:slawomiradrzymala@wp.pl
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Regulamin zajęć: 

Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta): 

Wykłady: 20 godzin 

Seminaria: 40 godzin 

Ćwiczenia: 20 godzin  

 

Studentów obowiązuje aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach. Na seminariach Prowadzący 

pełni jedynie rolę moderatora. Wyłącznie bierna obecność na seminarium może spowodować jego 

niezaliczenie (z koniecznością odrobienia w formie ustalonej z Prowadzącym). 

Podstawą zaliczenia każdego ćwiczenia jest wykonanie pisemnego sprawozdania zawierającego: 

temat, krótką charakterystykę zaleceń dietetycznych będących tematem danego ćwiczenia, jadłospis, 

obliczenia oraz wnioski. Ocena za każde sprawozdanie wynosi 0 - 2 punkty. Sprawozdanie należy 

dostarczyć Prowadzącemu dane ćwiczenie w terminie do 7 dni. Przekroczenie ustalonego terminu 

spowoduje obniżenie oceny o 1 punkt. 

Student ma prawo do maksymalnie 2 usprawiedliwionych nieobecności. W celu zaliczenia 

opuszczonych zajęć prowadzący wyznacza termin zaliczenia danego materiału.  

Wykłady i seminaria odbywają się w semestrze zimowym, natomiast ćwiczenia w semestrze letnim. 

Podczas zajęć seminaryjnych i ćwiczeń Studenci dzieleni są na grupy. Zajęcia odbywają się w 

Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu lub sali Seminaryjnej nr 2 Szpitala 

Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33 - zgodnie z podziałem na 

grupy.   

 

Zasady organizacyjno-porządkowe:  

Przed ćwiczeniami Studenci przebierają się w szatni szpitalnej i tam też pozostawiają teczki, torebki i 

wszelkie bagaże. Studenci podczas zajęć na oddziale klinicznym są zobowiązani do noszenia 

fartuchów ochronnych (własny czysty fartuch). 

 

Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny 

(min. 60% max ilości punktów) z kolokwiów obejmujących tematy z wykładów i seminariów. 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie pisemnych sprawozdań oraz uzyskanie pozytywnej 

oceny z ustnego, końcowego kolokwium. O ocenie całkowitej decyduje % punktów uzyskanych w 

trakcie roku akademickiego (zgodnie z Tabelą ocen). W przypadku nieuzyskania liczby punktów 

niezbędnej do zaliczenia Student ma prawo do dwukrotnego poprawiania niezaliczonego materiału. 

 

Liczba punktów Ocena 

60-67% dst 

68-75% dst + 

76-83% db 

84-91% db + 

92 -100% bdb 

 

Studenckie koło naukowe: nie dotyczy 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Edukacja żywieniowa Punkty ECTS 4 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 

prof. dr hab.  

Marian Grzymisławski Osoba/y zaliczająca/e 

prof. dr hab. Marian 

Grzymisławski 

mgr Angelika Kargulewicz 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy semestr  

IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady 

20 

Ćwiczenia 

15 

Seminaria 

25 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Wykształcenie umiejętności prowadzenia edukacji żywieniowej dla poszczególnych grup ludności. 

Identyfikacja, zrozumienie i zaspokojenie potrzeb grup populacyjnych związanych z edukacją na 

temat zasad racjonalnego żywienia. Wykreowanie umiejętności działania prewencyjnego w 

odniesieniu do chorób dietozależnych.  

Treści 

programowe 

Wykłady: 

1. Edukacja zdrowotna – pojęcie, podstawowe terminy, testy stosowane w edukacji zdrowotnej 

2. Cele i oczekiwania edukacji zdrowotnej, w tym edukacji żywieniowej – kreowanie nawyków, 

postaw i umiejętności 

3. Włączenie do programów edukacji zdrowotnej przedstawicieli nauk medycznych i 

społecznych – zakres kompetencji 

4. Teorie wykorzystywane w edukacji zdrowotnej – lokalizacja miejsc kontroli (locus of control), 

model przekonań zdrowotnych (HMB) 

5. Potrzeba edukacji szerokich grup populacyjnych w zakresie interakcji zachodzących pomiędzy 

lekami, a spożywaną żywnością – jak w sposób przystępny dostarczyć odbiorcy informacji na 

temat interakcji lek-żywność 

6. Alkohol – wpływ na zdrowie, asortyment najczęściej spożywanych alkoholi, edukacja 

zdrowotna dotycząca spożycia alkoholu 

7. Kreowanie zachowań w prewencji zaburzeń profilu lipidowego – rola włókna pokarmowego, 

steroli/stanoli roślinnych, genisteiny oraz składników bioaktywnych w regulowaniu 

parametrów profilu lipidowego. Populacyjne działania mające na celu zmniejszenie częstości 

występowania chorób układu sercowo-naczyniowego 

8. Tworzenie programów edukacji żywieniowej – zasady tworzenie pre- i posttestów 

Ćwiczenia: 

TWORZENIE PROGRAMÓW EDUKACYJCNYCH DLA RÓŻNYCH GRUP LUDNOŚCI 

1. Prelekcja w przedszkolu dla mam dzieci z autyzmem, nietolerancjami pokarmowymi (dieta 

bezglutenowa, bez kazeiny, bezlaktozowa ?) 

2. Prelekcja z zakresu edukacji żywieniowej: Produkty mleczne (co warto o nich wiedzieć; 

„mocne kości i zęby”, ale czy tylko ? wpływ wapnia na kontrolę masy ciała ?; mleka roślinne 

– wartość odżywcza) 

3. Prelekcja z zakresu edukacji żywieniowej: Przyprawy – wykorzystanie w praktyce; 

koncentraty/produkty spożywcze zawierające glutaminian monosodowy (ekstrat z drożdży ?); 

napoje/desery mleczne/wyroby cukiernicze zawierające syrop glukozowo-fruktozowy 

4. Prelekcja z zakresu edukacji żywieniowej: Produkty spożywcze o wysokiej wartości 

odżywczej – amarantus, teff, agar, kwinoa, chia. Omówienie wartości odżywczej, wskazanie 

korzyści przemawiających za wdrożeniem powyższych produktów spożywczych do diety 

przez potencjalnego konsumenta/odbiorcę edukacji żywieniowej 
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Seminaria: 

STANY FIZJOLOGICZNE – EDUKACJA ŻYWIENIOWA DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH 

SPECJALITYSCZNEGO ŻYWIENIOWEGO PODEJŚCIA 

1. Edukacja żywieniowa dla ludzi starszych – dostosowanie przekazu prelekcji do zdolności 

poznawczych i intelektualnych odbiorców 

2. Edukacja żywieniowa dla przedszkolaków – dostosowanie przekazu prelekcji do wieku 

odbiorców 

3. Edukacja żywieniowa dla kobiet w ciąży i kobiet ciężarnych - dostosowanie przekazu prelekcji 

do specjalnych potrzeb odbiorców 

PROFILAKTYKA PIERWOTNA I WTÓRNA CHORÓB ŻYWIENIOWOZALEŻNYCH 

1. Choroby serca/miażdżyca - kreowanie programów edukacji zdrowotnej 

2. Insulinooporność - kreowanie programów edukacji zdrowotnej 

3. Profilaktyka nowotworów - kreowanie programów edukacji zdrowotnej 

Inne:  

konsultacje mailowe odnośnie kreowania programów edukacji żywieniowej 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

wykład informacyjny , dyskusja interaktywna, burza mózgów, prezentacje programów edukacji 

żywieniowej 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Test jednokrotnego wyboru – egzamin (w systemie OLAT) 

Literatura 

podstawowa 

1. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wyd. PWN, Warszawa, 2008. 

2. Gromadzka-Ostrowska J, Włodarek D. Edukacja Prozdrowotna. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003. 

3. Langley-Evans S. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa, 2014. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Jarosz M. Praktyczny Podręcznik Dietetyki. Wyd. IŻŻ. Warszawa, 2010. 

2. Jarosz M, Dzieniszewski J. Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki. Wyd. IŻŻ, PZWL. Warszawa, 

2007. 

3. Jarosz M, Respondek W. Nadciśnienie tętnicze. Wyd. IŻŻ, PZWL. Warszawa, 2006. 

4. Publikacje PUBMED 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna i potrafi wdrażać zasady zdrowego żywienia i stylu 

życia dla młodzieży i dorosłych. Zna przyczyny i skutki 

zaburzeń odżywiania. 

K_W12 OM1_W03 

EW02 Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego 

odżywiania i zdrowego stylu życia w profilaktyce chorób 

społecznych i dietozależnych. 

K_W23 OM1_W04 

EU01 Potrafi prowadzić edukację żywieniową dla osób 

zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników 

ochrony zdrowia. 

K_U01 OM1_U01 

EU02 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EK01 Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na 

pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta 

(klienta) i grup społecznych. 

K_K05 OM1_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 20 

udział w ćwiczeniach 15 

udział w seminariach 25 

Samodzielna praca studenta  
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przygotowanie do ćwiczeń 15 

przygotowanie do seminariów 15 

przygotowanie do kolokwiów    

przygotowanie do egzaminu  30 

inne - 

Łącznie 120 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
60 2 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 55 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01, EW02 Wykład interaktywny, dyskusja w grupie Egzamin teoretyczny (test na platformie OLAT) 

EU01, EU02, 

EK01 

Symulacja sytuacji zawodowych, kreowanie 

prelekcji, praca w grupach 

Dyskusja grupowa, wskazanie błędów oraz 

możliwości optymalizacji wyników 

Data 

opracowania 

sylabusa 

8.04.2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

mgr Angelika Kargulewicz 

nr tel. 618691314, angelikak610@gmail.com 

 

 

 

Dane jednostki 

Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski, mariangrzym@ump.edu.pl 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

Tel./Fax: 61 869 13 14; 61 869 1157 

Strona internetowa: www.metabolika.ump.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 

Osoba kontaktowa dla studentów: Dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar, email: eswora@ump.edu.pl  

 

Regulamin zajęć 

 

Uczestnictwo w zajęciach 

1. Przedmiot realizowany jest w postaci 20 godzin wykładów oraz 50 godzin seminariów, 60 godzin 

ćwiczeń. 

2. Wykłady, zajęcia seminaryjne oraz ćwiczenia są obowiązkowe i odbywają się według ustalonego 

planu.  

3. Dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności odrabiania zajęć. 

4. Druga i trzecia nieobecność wymaga zaliczenia u asystentów prowadzących dane zajęcia. 

5. Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 min jest traktowane jak nieobecność. 

6. W przypadku większej liczby nieobecności, student nie zostaje dopuszczony do egzaminu.  

7. Student zobowiązany jest odbywać zajęcia zgodnie z grafikiem oraz ze swoja grupą dziekańską. 

W wyjątkowych sytuacjach o zmianie grupy decyduje dziekanat przed rozpoczęciem zajęć.  

8. Każdy student jest zobowiązany przygotować dwie 20 minutowe prezentacje w programie Power 

Point na wybrane przez asystenta prowadzącego  zajęcia tematy. Tematy w danej grupie nie mogą 

się powtarzać. Prezentacja musi zawierać tytuł, nazwisko i imię autora oraz spis wykorzystanego 

piśmiennictwa.  

9. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich seminariach, przygotowanie i 

zreferowanie 2 tematów wybranych z listy tematów oraz pozytywne zaliczenie testu na ostatnim 

seminarium. Ocena końcowa z seminariów jest średnią ocen uzyskanych z prezentacji oraz oceny 

z testu zaliczeniowego. 

10. Uzyskanie zaliczenia seminariów jest podstawą do przystąpienia do egzaminu ogólnego z 

przedmiotu. 

http://www.metabolika.ump.edu.pl/
mailto:eswora@ump.edu.pl
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Zaliczenie przedmiotu - Egzamin 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach. 

2. Do egzaminu student ma prawo przystąpić w trzech wyznaczonych terminach. Pierwszy termin 

egzaminu jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, którzy uzyskali zaliczenie z zajęć, termin 

drugi i trzeci egzaminu jest terminem odpowiednio 1-wszej i 2-giej poprawki.  

3. Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej 

(60%) z egzaminu. 

4. Niestawienie się na żadnym z ustalonych terminów lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów 

z egzaminu jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 

5. Przewiduje się pisemną formę egzaminu (test jednokrotnego wyboru) lub na platformie OLAT, 

obejmującego materiał z wykładów, seminariów, ćwiczeń. 

6. Egzamin - wykłady i seminaria: test jednokrotnego wyboru, warunek zaliczenia: co najmniej 60% 

prawidłowych odpowiedzi, sposób podania wyników: informacja w Katedrze.  

7. Zasady zaliczenia zajęć zgodnie z Regulaminem Studiów na rok akademicki 2014/2015 

8. Zasady zaliczenia zajęć zgodnie z Regulaminem Studiów na rok akademicki 2014/2015 

Wymagany procent Ocena 

< 60 % niedostateczny 

60 – 67 % dostateczny 

68 – 75 % dość dobry 

76 – 83 % dobry 

84 – 91 % ponad dobry 

92 – 100 % bardzo dobry 

 

Studenckie koło naukowe -Dietetyki: opiekun – mgr Angelika Kargulewicz, kontakt tel.: 61 869 16 

73; adres mailowy: angelikak610@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angelikak610@gmail.com
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
Studia I stopnia stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Ekologia człowieka i ochrona 

przyrody 
Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Zakład Medycyny Środowiskowej 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Koordynator 

przedmiotu 
dr hab. Barbara Poniedziałek Osoba/y zaliczająca/e 

dr hab. Barbara Poniedziałek 

dr Piotr Rzymski 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy semestr IV 

Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

C1 – Pozyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej najważniejszych procesów środowiskowych 

mających wpływ na funkcjonowanie populacji ludzkiej 

C2 – Pozyskanie wiedzy dotyczącej klasyfikacji zanieczyszczeń środowiska, metod ich 

jakościowej i ilościowej analizy oraz oceny ich oddziaływania na zdrowie człowieka 

C3 – Nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń środowiskowych, w tym ich wpływu na 

jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wody pitnej 

C4 – Nabycie umiejętności wykorzystywania aparatury i stosowania metod służących do oceny 

stanu środowiska, w tym jakości wody pitnej i gleb użytkowanych rolniczo 

C5 – Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze w kontekście ochrony zdrowia, 

bezpieczeństwa i jakości żywności oraz wody pitnej oraz wypracowanie prośrodowiskowej 

postawy i stylu życia 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Wprowadzenie do  zagadnień ochrony środowiska 

Problem degradacji środowiska w kontekście ochrony zdrowia, zagadnień epidemiologicznych 

oraz żywienia populacji ludzkiej. Globalny problem głodu. Kontrowersje dotyczące produktów 

żywnościowych opartych o genetycznie modyfikowane organizmy. Funkcje środowiska 

przyrodniczego pełnione dla populacji ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych 

z produkcją żywności. Ekorozwój jako odpowiedź na degradację środowiska przyrodniczego i 

wynikające z niej zagrożenia zdrowotne, w tym  skażenie produktów spożywczych. 

Zanieczyszczenia gleb i przekształcenia powierzchni Ziemi 

Zanieczyszczenia gleb i ich konsekwencje dla jakości wytwarzanej żywności. Procesy 

bioakumulacji i biomagnifikacji w środowisku lądowym. Stan gleb w Polsce, ich produktywność i 

klasyfikacja.  

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

Woda jako podstawowy zasób środowiska kluczowy dla funkcjonowania populacji ludzkiej. Stan 

wód powierzchniowych i podziemnych będących źródłem wody pitnej w Polsce i na świecie. 

Zanieczyszczenia wody i ich konsekwencje dla żywności pochodzenia wodnego. Zatrucia 

pokarmowe wynikające ze spożycia zanieczyszczonej żywności pochodzenia wodnego. Związki 

toksyczne produkowane przez organizmy wodne.  

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Stan powietrza atmosferycznego w Polsce i na świecie. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na 

poszczególne wyznaczniki zdrowia człowieka. Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza i 

ich monitoring. Skutki i straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniami troposfery. 

Holistyczny model cyrkulacji polutantów w obrębie chemosfery.  

Ochrona przyrody w Polsce 

Działania mające na celu ochronę dóbr przyrodniczych w Polsce i na świecie. Ochrona in situ, ex 

situ. Znaczenie ochrony przyrody i bioróżnorodności gatunkowej dla funkcjonowania człowieka, w 

tym dla jego dobrostanu psychofizycznego.  
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Ćwiczenia  

Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na organizmy żywe 

Ocena zależności między parametrami chemicznymi środowiska a wzrostem, rozwojem i jakością 

roślin uprawnych będących źródłem żywności z wykorzystaniem modelu eksperymentalnego. 

Rośliny uprawne o różnym stopniu akumulacji metali toksycznych. Analiza oddziaływania 

trwałych zanieczyszczeń chemicznych na organizmy wodne, w tym ich bioakumulacja w 

komórkach i tkankach, z wykorzystaniem modelu eksperymentalnego. 

Stan i jakość wód powierzchniowych i pitnych 

Właściwości wody pitnej. Analiza poszczególnych parametrów fizykochemicznych próbek wody 

(m.in. twardości, pH, barwy, stężenia różnych form azotu, fosforu, metali ciężkich). Odniesienie 

uzyskanych wyników do obowiązujących norm krajowych i unijnych oraz poziomów 

bezpiecznych dla zdrowia człowieka.  

Modele badawcze stosowane w ocenie stanu środowiska i jego bezpieczeństwa dla zdrowia 

Zastosowanie metod analitycznych w ocenie stanu środowiska i jakości żywności. Ocena wyników 

przeprowadzonych wcześniej eksperymentów i dyskusja nad ich implikacjami dla funkcjonowania 

środowiska i ochrony zdrowia człowieka.  

Powietrze atmosferyczne i jego jakość 

Ocena stanu powietrza atmosferycznego w centrum Poznania z wykorzystaniem metod 

szacunkowych i sprzętu analitycznego oraz odniesienie uzyskanych wyników do obowiązujących 

norm prawnych.  

Człowiek jako element środowiska przyrodniczego 

Zajęcia terenowe na obszarze Parku Krajobrazowego Promno. Rozpoznawanie w terenie jadalnych, 

leczniczych i toksycznych gatunków roślin. Zjawisko antropopresji i jego skutki dla terenów 

cennych przyrodniczo. Rola terenów chronionych w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.  

Seminaria 

- 

Inne 

- 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody podające (wykład, krótkometrażowe filmy informacyjne) 

Metody problemowe (dyskusja i propozycja własnych rozwiązań) 

Metody praktyczne (pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia rachunkowe, metoda projektów) 

Metody eksponujące (opracowanie wyników pomiarów) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz sporządzenie 

raportu. 

Warunkiem zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z pisemnego zaliczenia. 

Literatura 

podstawowa 

1. Poniedziałek B., Rzymski P. OCHRONA ŚRODOWISKA. MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Poznań 2011.  

2. Manahan SE. TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKA – ASPEKTY CHEMICZNY I 

TOKSYKOLOGICZNE. PWN, 2013 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1
. 
. Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J. FICZYNO-CHEMICZNE BADANIA WÓD. Wydawnictwo 

UAM, Poznań 1999. 

2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., OCHRONA ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO,  Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2008. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna i rozumie podstawowe procesy związane z 

funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego i jego 

wpływem na zdrowie człowieka 

K_W20 OM1_W04 

EW02 Posiada wiedzę o klasyfikacji zanieczyszczeń 

chemicznych i biologicznych gleby, powietrza, wody i 

żywności, zna źródła ich emisji oraz konsekwencje 

zdrowotne 

K_W03 

K_W20 

OM1_W01 

OM1_W04 

EW03 Zna podstawowe metody analiz fizyczno-chemicznych i K_W19 OM1_W03 
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biologicznych stosowanych w ocenie stanu środowiska 

przyrodniczego 

EW04 Zna metody wykorzystywane w ochronie przyrody oraz 

znaczenie ochrony obszarowej dla psychofizycznego 

stanu człowieka 

K_W20 OM1_W04 

EU01 Potrafi zidentyfikować obecne problemy środowiska i ich 

konsekwencje społeczne, gospodarcze i zdrowotne 

K_U01 

K_U5 

K_U8 

OM1_U01 

 

OM1_U02 

EU02 Potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, w tym 

aparaturą wykorzystywaną w analizie jakości wody, 

powietrza, gleb i żywności 

K_U8 OM1_U02 

EU03 Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment 

naukowy mający na celu ocenę oddziaływania 

zanieczyszczeń chemicznych na funkcjonowanie 

organizmów żywych oraz dokonać stosownych obserwacji 

i sformułować wnioski końcowe 

K_U02 

K_U03 

K_U08 

OM1_U01 

OM1_U02 

EU04 Potrafi wskazać biologiczne, zdrowotne, gospodarcze i 

społeczne konsekwencje degradacji środowiska 

K_U01 OM1_U01 

 

EU05 Potrafi odnieść wyniki przeprowadzonych analiz 

środowiskowych do obowiązujących norm prawnych w 

Polsce i Unii Europejskiej 

K_U01 

K_U19 

OM1_U01 

OM1_U05 

 

EK01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej K_K08 OM1_K03 

EK02 Demonstruje postawę prośrodowiskową w swoim 

otoczeniu 

K_K09 OM1_K03 

 

EK03 Potrafi rozpoznać zagrożenie środowiskowe i zwrócić się 

do odpowiedniej instytucji celem jego eliminacji 

K_K01 

K_K09 

OM1_K01 

OM1_K03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 10 

udział w ćwiczeniach 20 

udział w seminariach - 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10 

przygotowanie do seminariów - 

przygotowanie do kolokwiów   - 

przygotowanie do zaliczenia przedmiotu  20 

inne - 

Łącznie 60 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 30 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01-EW04 wejściówka, dyskusja na ćwiczeniach, 

obserwacja w trakcie zajęć 

pisemne zaliczenie przedmiotu 

EU01 – EU05 dyskusja, obserwacja w trakcie zajęć, 

przygotowanie raportu 

zaliczenie pisemne,  

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

EK01 – EK03 obserwacja w trakcie zajęć, dyskusja ocena zdolności do pracy w zespole  

Data 

opracowania 

sylabusa 

20.11.2015 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

dr Barbara Poniedziałek 

dr Piotr Rzymski 

envmed@ump.edu.pl 
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Dane jednostki: 

Zakład Medycyny Środowiskowej, Wydział Nauk o Zdrowiu 

p.o. kierownika: dr hab. Barbara Poniedziałek 

Adres : Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań  

            Telefon :  61 854 76 04; e-mail : envmed@ump.edu.pl 

             Strona internetowa: www.envmed.ump.edu.pl 

Osoba kontaktowa: dr hab. Barbara Poniedziałek 

 

Regulamin zajęć: 

1. Zajęcia odbywają się w II semestrze II roku studiów w ilości 30 godzin. Ćwiczenia (20 godzin, w 

Zajęcia odbywają się w II semestrze II roku studiów, w ilości 30 godzin. Wykłady (10 godzin, 

5×2godz.) i ćwiczenia (12 godzin, 3×4 godziny) odbywają się w Centrum Biologii Medycznej, ul. 

Rokietnicka 8, w Poznaniu, zgodnie z planem zajęć. Zajęcia terenowe (1×8 godzin ćwiczeń) 

odbywają się na terenie Parku Krajobrazowego Promno. 

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W wyjątkowych i usprawiedliwionych sytuacjach 

student może odpracować zajęcia, na których był nieobecny, po uprzednim uzgodnieniu z osobą 

prowadzącą zajęcia, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki. 

3. Każdy student w trakcie zajęć terenowych zobowiązany jest do prezentacji (15 min.) wybranego 

tematu.  

4. Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

5. Przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć laboratoryjnych oceniane jest na podstawie 

wejściówek.  

6. Zaliczenie ćwiczeń praktycznych odbywa się na podstawie przeprowadzonych doświadczeń 

wskazanych i przyjętych po ich zakończeniu przez asystenta.  

 

 

Zasady organizacyjno-porządkowe: 

1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń studenci zapoznawani są z regulaminem BHP obowiązującym w 

laboratorium. 

2. Student powinien przynieść na zajęcia skrypt, zeszyt,  odzież ochronną (biały fartuch do ćwiczeń 

laboratoryjnych) oraz materiał do badań przeznaczony na dane ćwiczenie (zgodnie z informacją 

zamieszczoną w skrypcie). 

3. Przed przystąpieniem do zajęć terenowych studenci są zobowiązani do zapoznania się z 

regulaminem tych zajęć, zamieszczonym w skrypcie. 

4. Podczas zajęć studenci są zobowiązani do wyciszenia telefonów i wyłączenia wszelkich urządzeń 

elektronicznych 

 

Zasady zaliczania zajęć: 

1. Zaliczenia przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego w formie 

testu jednokrotnego wyboru oraz pytań opisowych. Zakres tematyczny  obejmuje zagadnienia 

omawiane podczas zajęć oraz znajdujące się w literaturze obowiązkowej przedmiotu.  

2. Kryterium zaliczenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Wyniki podawane są do 

wiadomości drogą elektroniczną w ciągu 5 dni od  przeprowadzenia testu.  

3. W przypadku niezaliczenia student może dwukrotnie poprawiać kolokwium w terminie 

uzgodnionym z kierownikiem zakładu lub osobą przez niego upoważnioną.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:envmed@ump.edu.pl
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień Stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Farmakologia, farmakoterapia 

żywieniowa oraz interakcja 

leków z żywnością 
Punkty ECTS 

 

5 

 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji,  

Wydział Farmaceutyczny 

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab.  

Edmund Grześkowiak 
Osoba/y zaliczająca/e 

Prof. dr hab.  

Edmund Grześkowiak 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

Semestr  

III 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady 

20 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

40 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Poznanie mechanizmów działania leków oraz metod leczenia wybranych schorzeń, z 

uwzględnieniem chorób współistniejących u danego pacjenta oraz praktyczne zastosowanie w 

farmakoterapii interakcji leków z żywnością. 

Treści 

programowe 

Wykłady  

1. Podstawy farmakologii  

2. Niedożywienie szpitalne 

3. Wpływ leków na przewód pokarmowy 

4. Farmakoterapia geriatryczna 

5. Znaczenie farmakogenetyki we współczesnej farmakoterapii, nutrigenomika 

6. Lek roślinny jako uzupełnienie terapii internistycznej 

7. Substancje  naturalne  zawarte  w  leku  roślinnym i suplementach diety - rola  w terapii i 

profilaktyce chorób układu krążenia i CUN 

8. Interakcje leku roślinnego z lekiem syntetycznym 

9. Wpływ leków, diety i używek na badania laboratoryjne 

10. Wpływ nowoczesnej konsumpcji wina na zdrowie 

Ćwiczenia 

- 

Seminaria 

Poznanie podstawowych mechanizmów działania leków na procesy czynnościowe oraz 

metaboliczne komórek. Farmakodynamika leków przeciwbólowych (niesteroidowe leki 

przeciwzapalne, opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści), przeciwgorączkowych, 

przeciwreumatycznych, antybiotyków, leków stosowanych w leczeniu nowotworów, astmy 

oskrzelowej, wpływających na czynność przewodu pokarmowego, hipotensyjnych. Podstawy 

przeprowadzenia badań klinicznych oraz badań biorównoważności leków. Poznanie mechanizmów 

interakcji lek-lek, lek-pożywienie. Leczenie niedoborów witamin. 

Inne 

- 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody podające i metody problemowe (wykłady) 

Metody aktywizujące (seminaria) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Wykłady: test wielokrotnego wyboru, warunek zaliczenia: co najmniej 60% prawidłowych 

odpowiedzi 

Seminaria: test wielokrotnego wyboru, warunek zaliczenia: co najmniej 60% prawidłowych 

odpowiedzi 

Literatura 

podstawowa 

1. Danysz A. Kompendium farmakologii i farmakoterapii Elsevier, Wrocław 2002. 

2. Kostowski W., Herman Z. Farmakologia – podstawy farmakoterapii. Tom I i II, PZWL 

Warszawa 2004 
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Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Wiela-Hojeńska A, Grześkowiak E, Jaźwińska-tarnawska E, Łapiński Ł, Skowron A. Farmacja 

Kliniczna, MedPharm Polska, 2014. 

2. Koda-Kimble M.A., Young L.Y. The clinical use of drugs. Applied Therapeutics, Inc. 

Vancouver, Washington 1992. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Rozumie i potrafi wyjaśnić wzajemne zależności 

pomiędzy układem pokarmowym a  układem  nerwowym, 

krążenia  i oddychania,  moczowym i  dokrewnym. 

K_W02 OM1 

EW02 Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z 

zakresu biochemii ogólnej i klinicznej, chemii żywności, 

mikrobiologii ogólnej i żywności, fizjologii oraz 

parazytologii. 

K_W03 OM1 

EW03 Zna funkcje fizjologiczne białek, tłuszczów, 

węglowodanów oraz elektrolitów, pierwiastków 

śladowych, witamin i hormonów. 

K_W05 OM1 

EW04 Zna i potrafi wdrażać zasady zdrowego żywienia i stylu 

życia dla młodzieży i dorosłych. Zna przyczyny i skutki 

zaburzeń odżywiania. 

K_W12 OM1 

EW05 Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w codziennej praktyce 

podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz 

interakcji leków z żywnością. 

K_W15 OM1 

EW06 Zna podstawowe pojęcia z zakresu medycyny klinicznej. K_W18 OM1 

EW07 Zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego 

odżywiania i zdrowego stylu życia w profilaktyce chorób 

społecznych i dietozależnych. 

K_W23 OM1 

EU01 Potrafi pracować w zespole wielodyscyplinarnym w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem. 

K_U03 OM1 

EU02 Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi 

chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować  

i wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń 

metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 

K_U05 OM1 

EU03 Potrafi rozpoznać rodzaj niedożywienia i zaplanować 

odpowiednie postępowanie żywieniowe. 

K_U06 OM1 

EU04 Potrafi wykazać rolę dietetyka w monitorowaniu 

odżywiania się chorych w szpitalu. 

K_U10 OM1 

EU05 Potrafi obliczyć indywidualne zapotrzebowanie na energię 

oraz makro i mikroskładniki odżywcze. 

K_U12 OM1 

EU06 Potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną diet na 

podstawie tabel wartości odżywczej produktów 

spożywczych i typowych potraw oraz programów 

komputerowych. 

K_U13 OM1 

EK01 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1 

EK02 Przestrzega zasad etyki zawodowej. K_K04 OM1 

EK03 Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na 

pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta 

(klienta) i grup społecznych. 

K_K09 OM1 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 20 

udział w ćwiczeniach - 

udział w seminariach 40 

Samodzielna praca studenta  
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przygotowanie do ćwiczeń - 

przygotowanie do seminariów 10 

przygotowanie do kolokwiów   20 

przygotowanie do egzaminu  20 

inne - 

Łącznie 110 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
60 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 0 - 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01-EW06 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy  

kolokwium 

EU01-EU04 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

kolokwium 

EK01-EK03 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

kolokwium 

Data 

opracowania 

sylabusa 

11.04.2014r. 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 

 

 

Dane adresowe jednostki 

Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 

Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji 

Ul. Św. Marii Magdaleny 14;    61-861 Poznań 

Tel.: 61 6687837;   Fax: 61 6687855 

Adres e-mail: farmklin@ump.edu.pl 

Strona internetowa: www.farmklin.amp.edu.pl 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak 

 

Regulamin zajęć 

I. Uczestnictwo w zajęciach 

1.  Przedmiot realizowany jest w postaci 20 godzin wykładów oraz 40 godzin seminariów. 

2. Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe i odbywają się według ustalonego planu.  

3. Dopuszcza się jedną nieobecności bez konieczności odrabiania zajęć. 

4. Druga i trzecia nieobecność wymaga zaliczenia u asystentów prowadzących dane zajęcia. 

5. Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 min jest traktowane jak nieobecność. 

6. W przypadku większej liczby nieobecności, student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia.  

 

II. Zaliczenie przedmiotu 

1. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. 

2. Do zaliczenia student ma prawo przystąpić trzykrotnie. 

3. Zaliczenie materiału z zajęć odbędzie się w formie dwóch kolokwiów cząstkowych tj. testu 

wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią. 

4. Podstawą do zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej 

(60%). 

5. Niestawienie się na żadnym z ustalonych terminów lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów ze 

sprawdzianu jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 

 

III. Egzamin 

1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały co najmniej oceny dostateczne z zaliczeń 

cząstkowych. 
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2. Uzyskanie oceny ponad dobrej z obu zaliczeń cząstkowych stanowi podstawę do zwolnienia z 

egzaminu. 

3. Przewiduje się pisemną formę egzaminu (test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową 

odpowiedzią), obejmującego materiał z wykładów. 

4. Do egzaminu student ma prawo przystąpić w trzech wyznaczonych terminach. 

 

Zasady organizacyjno-porządkowe 

Materiały dydaktyczne udostępniane są studentom w Katedrze, przez osoby prowadzące zajęcia. 

 

Zasady zaliczania zajęć  

Wykłady: test wielokrotnego wyboru, warunek zaliczenia: co najmniej 60% prawidłowych 

odpowiedzi, sposób podania wyników: informacja w Katedrze 

Seminaria: test wielokrotnego wyboru, warunek zaliczenia: co najmniej 60% prawidłowych 

odpowiedzi, sposób podania wyników: informacja w Katedrze 
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HIGIENA I TOKSYKOLOGIA 

 

 

Brak sylabusa i regulaminu zajęć w Dziekanacie WL II 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 

1  

 
Dietetyka

 
Poziom i tryb 

studiów 

2  

I stopień 

3 

stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

4 

Metodologia prac naukowych 

i medyczna informacja 

naukowa 

Punkty ECTS 

5 

1 
 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

6 

Biblioteka Główna UMP 

Koordynator 

przedmiotu 

7 

Iwona Stebner, mgr 
Osoba/y zaliczająca/e 

8 

Maria Kuczkowska, mgr 

Rodzaj 

przedmiotu 

9 

obowiązkowy 

10 
semestr 

V 

Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

11 
wykłady 

3 

12 
ćwiczenia 

    

13 
seminaria  

27 

Obszar 

nauczania 

14 

OM1 

Cel 

kształcenia 

15 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą metodologią badań naukowych oraz 

uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych podczas pisania prac dyplomowych. 

Student pozyskuje podstawową wiedzę o metodyce pracy naukowej oraz o projektowaniu badań 

w zakresie nauk medycznych. 

Celem zajęć jest także przygotowanie studentów do korzystania z różnorodnych źródeł 

naukowej informacji medycznej oraz zdobycie umiejętności efektywnego wyszukiwania 

informacji,                        jej krytycznej oceny i wykorzystywania posiadanych umiejętności 

informacyjnych w trakcie studiów; pisania pracy dyplomowej i magisterskiej oraz późniejszej 

pracy naukowej i zawodowej.  

Nabyta podczas zajęć wiedza i umiejętności będą stanowić ważny aspekt w procesie 

ustawicznego dokształcania się. 

 

Treści 

programowe 

16 
Wykłady  

 

TP. 1. Metodologia jako nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości 

poznawczej. 

TP.2. Zagadnienia związane z metodologią badań naukowych – teoretyczna strona pracy 

naukowej, badań naukowych i publikacji naukowych, metody pracy naukowej, literatura 

przedmiotu, pisarstwo naukowe.   

TP. 3. Wiedza teoretyczna zawarta w metodologii pracy naukowej jako uporządkowanie i 

uściślenie procesu odkrywania świata metodą naukową.  

TP. 4. Metodologia pracy licencjackiej (wybór tematu, metod badawczych, struktura pracy, 

piśmiennictwo itd.). 

 
17 

Ćwiczenia 

 

 

18 
Seminaria 

 

TP1. Wiedza o źródłach medycznej informacji naukowej. 

TP2. Zagadnienia  związane z rozpoznawaniem i definiowaniem własnych potrzeb   

informacyjnych. 

TP3. Mechanizmy budowania strategii wyszukiwania informacji ze szczególnym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_naukowa
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uwzględnieniem wyszukiwania tematycznego. 

TP4. Typy i struktura publikacji naukowych,  

TP5. Referencje bibliograficzne - opis  i układ bibliografii załącznikowej. 

TP6. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego (w tym zagadnienie plagiatu) 

TP7. Metody wyszukiwania informacji w literaturze fachowej, bibliograficznych                                         

i pełnotekstowych bazach danych oraz innych źródłach medycznej informacji naukowej. 

TP8. Dostęp do czasopism naukowych z zakresu dietetyki  i nauk związanych ze zdrowiem 

(wersja drukowana i elektroniczna). 

TP9. Metodyka  budowania strategii wyszukiwania informacji (formułowanie pytań, stosowanie 

filtrów, sposoby dokumentowania przeszukiwań). 

TP10. Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej wg systemu Vancouver. 

TP11. Metody oceny wiarygodności źródeł informacji, krytyczna analiza i selekcja uzyskanych 

informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych. 

 

 
19 

Inne 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

20 

Metoda podająca: 

- wykład, 

- przekazywanie wiedzy. 

Metoda programowa: 

- wykład dotyczący metodologii prac naukowych, 

- demonstracja źródeł medycznej informacji naukowej, 

- ćwiczenia w przeszukiwaniu źródeł naukowej informacji medycznej 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

21 

- obecność i aktywny udział w zajęciach 

- zaliczenie – kolokwium pisemne 

Literatura 

podstawowa 

22 

1. Redagowanie prac dyplomowych w uczelniach medycznych. Pod red. Leszka Bartkowiaka. 

Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego. Poznań, 2011. 

2. Zieliński J.: Metodologia pracy naukowej. Oficyna Wydaw. ASPRA-JR. Warszawa, 2012. 

3. Wojcik K.: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. 

Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 2012. 

Literatura 

uzupełniając

a 

 

23 

1. Watała C., Różalski M.,  Boncler M., Kaźmier P.: Badania i publikacje w naukach 

biomedycznych. T. 1. Planowanie i prowadzenie badań. T. 2. Przygotowanie publikacji. Alfa 

Medica Press. [Bielsko-Biała], 2011. 

Numer 

efektu 

kształcenia 

Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 
24

 
25

 
26

 
27

 

EW01 Zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu 

dietetyka oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego. 

K_W24 OM1_W04 

EU01 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla 

pacjenta. Posiada umiejętność przygotowania prac 

pisemnych oraz wystąpień ustnych  dotyczących 

K_U04 OM1_U01 
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zagadnień związanych z poradnictwem dietetycznym 

w oparciu o współczesne piśmiennictwo w języku 

polskim i obcym. 
EK01 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

    

    

Bilans 

nakładu 

pracy 

studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 
28             

3 

udział w ćwiczeniach 
29

    

udział w seminariach 
30  

       15 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 
31

 

przygotowanie do seminariów 
32

         5 

przygotowanie do kolokwiów   
33

 

przygotowanie do egzaminu  
34           

10 

inne 
35

 

Łącznie 
36

        30 

Punkty ECTS za przedmiot 
37

           1 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

38 

15 

39 

0,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
40 

15 

41 

0,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer 

efektu 

kształcenia 

Formujące Podsumowujące 

42 

EW01, EU01, 

EU02, EK01 

43 

- obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

- ocena zdolności studenta do samodzielnej  

   pracy, 

- pytania problemowe.  

44 

- ocena zdolności do samodzielnej pracy, 

-  kolokwium pisemne 

   

   

   

Data 

opracowania 

sylabusa 

45 

29.06.2017 

Osoba 

przygotowująca 

sylabus 
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Iwona Stebner, mgr 

iwonastebner@ump.edu.pl 

 

 

Dane jednostki:  

Kierownik jednostki: p.o. Dyrektora: mgr Roma Hajduk;  

e-mail: romah@ump.edu.pl; tel. (61) 854 67 60 

Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

ul. Przybyszewskiego 37a,  60-356 Poznań 

Tel. (61) 854 67 59 

Strona internetowa: http://www.bg.ump.edu.pl/ 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Iwona Stebner;  

e-mail: iwonastebner@ump.edu.pl; tel. (61) 854 67 64 

 

Regulamin zajęć: 
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1.   Zajęcia z przedmiotu prowadzone są w semestrze letnim. 

2    Podczas pierwszych zajęć   student otrzymuje szczegółowy  program wszystkich seminariów  

      z zalecaną  literaturą i datami odbywania poszczególnych zajęć w wyznaczonej grupie  

      wraz z zagadnieniami, których  znajomość obowiązuje na kolokwium pisemnym. 

3.   Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

4.   Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności    

      usprawiedliwionej, student powinien wyjaśnić jej przyczynę i uzupełnić powstałe braki w 

wiedzy w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. 

 

 

 

Zasady organizacyjno-porządkowe: 

1.   Przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się. 

 

Zasady zaliczania przedmiotu: 

1.   Studenta obowiązuje przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego w formie pisemnej. 

Studenci muszą wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w źródłach medycznych, 

sporządzenia opisu  bibliograficznego dokumentu oraz znajomością podstawowych zagadnień z 

zakresu ochrony własności intelektualnej. 

2.   Próg zaliczenia przedmiotu wynosi 60%. 

3.   W przypadku niezaliczenia, student może poprawiać kolokwium w terminie uzgodnionym     

      z prowadzącym zajęcia. 

4.   Informacja o wynikach sprawdzianu końcowego z przedmiotu zostanie przekazana studentom  

      za pomocą uczelnianego modułu E-INDEKS. 
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JĘZYK OBCY   43 

 

 

---- patrz strona  43, cd. materiału z I roku I stopnia 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopnia stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Kliniczny zarys chorób Punkty ECTS 10 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych; 

Katedra Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych , Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia 

Tętniczego  UM w Poznaniu 

Koordynator 

przedmiotu 
Aleksandra Rutz-Danielczak Osoba/y zaliczająca/e Aleksandra Rutz-Danielczak 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III,IV,V 

Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

25 

ćwiczenia 

95 

seminaria 

0 

Obszar 

nauczania 
OM1 obszar nauk medycznych 

Cel kształcenia 

Przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej pojęć  zdrowia i choroby, diagnostyki 

różnicowej objawów chorobowych oraz epidemiologii, kliniki i metod leczenia  podstawowych 

jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób żywieniowo-zależnych oraz 

postępowania dietetycznego w tych schorzeniach. Zapoznanie studenta z  rolą stanu odżywienia w 

okresie zdrowia i choroby oraz  z  zagadnieniem wpływu chorób na stan odżywienia. Nabycie 

umiejętności oceny stanu odżywienia, komunikacji i współpracy z pacjentem i lekarzem.  

Przygotowanie do prowadzenia profilaktyki i terapii żywieniowej . 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych poprzez stosowanie manipulacji dietetycznych. 

Ostre i przewlekłe choroby zapalne – epidemiologia, etiologia, objawy kliniczne, zasady leczenia. 

Wpływ chorób zapalnych na stan odżywienia. 

Ostre choroby wirusowe. Choroby gorączkowe, ostre wirusowe zapalenie wątroby – 

epidemiologia, objawy, zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem postępowania 

dietetycznego. 

Ostre choroby bakteryjne. Najczęstsze choroby bakteryjne układu trawiennego w tym biegunki i 

zespoły czerwonkowe, dur brzuszny i dury rzekome – epidemiologia, objawy, zasady 

rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem postępowania dietetycznego. 

Choroby pasożytnicze. Najczęstsze choroby pasożytnicze: tasiemczyce, włośnica, zespół 

wędrującej larwy trzewnej (toksokaroza), owsica, schistosoma (bilihercjoza). Epidemiologia, 

zasady rozpoznawania i leczenia z uwzględnieniem postępowania dietetycznego. Choroby 

tropikalne. 

Zapalenie nerek. Znaczenie nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej. Zasady leczenia nerek z 

uwzględnieniem leczenia dietetycznego. 

Choroby układu dokrewnego. Choroby przytarczyc, nadnerczy. Zespół policystycznych jajników. 

Zalety i wady diety wegetariańskiej; Porównanie diety śródziemnomorskiej i diety 

Kwaśniewskiego. 

Przegląd zaleceń dietetycznych w przewlekłych chorobach wątroby. 

Wrodzone i nabyte niedobory odporności. 

Leczenie dietetyczne w cukrzycy. 

Ćwiczenia 

Cukrzyca: epidemiologia, rozpoznanie, typy cukrzycy, zaburzenia wydzielania insuliny, działanie 

insuliny; obraz kliniczny poszczególnych typów cukrzycy. Leczenie cukrzycy. Ocena skuteczności 

leczenia. Powikłania cukrzycy ostre i przewlekłe: śpiączki cukrzycowe, makro- i mikroangiopatie, 

neuropatia.  

Choroby układu krążenia: epidemiologia, obraz kliniczny, zasady leczenia (w tym leczenie 

niefarmakologiczne): niewydolność serca, choroba niedokrwienna i zawał serca, zaburzenia rytmu 

serca, nadciśnienie tętnicze, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna, wady 

zastawkowe ze szczególnym uwzględnieniem leczenia przeciwkrzepliwego, jego monitorowania i 

interakcji między antagonistami wit. K a pożywieniem; miażdżyca, następstwa, podstawy 
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postępowania w tym leczenie niefarmakologiczne. 

Rola edukacji i samokontroli w leczeniu chorób przewlekłych; metody i programy edukacji oraz 

zasady ich oceny. 

Choroby układu oddechowego: epidemiologia, obraz kliniczny, podstawy diagnostyki i 

postępowania: zapalenia oskrzeli, płuc i opłucnej, rak płuca, gruźlica, zespół bezdechu sennego, 

astma/POCHP, mukowiscydoza, przewlekła niewydolność oddechowa. 

Choroby tarczycy i nadnerczy: epidemiologia, obraz kliniczny, wpływ na stan odżywienia, 

podstawy diagnostyki i postępowania.   

Dyslipidemie: metabolizm tłuszczów, epidemiologia,  podstawy postępowania: leczenie 

farmakologiczne i niefarmakologiczne.  Porfirie: epidemiologia, obraz kliniczny, podstawy 

postępowania. 

Choroby przewodu pokarmowego: epidemiologia, obraz kliniczny, wpływ na stan odżywienia, 

podstawy rozpoznawania i postępowania, w tym leczenie niefarmakologiczne: choroby przełyku, 

żołądka, jelita cienkiego i grubego. Nowotwory przewodu pokarmowego; choroby wątroby i dróg 

żółciowych; leczenie dietetyczne w zależności od zaawansowania choroby;  choroby trzustki. 

Zasady żywienia w chorobach przewodu pokarmowego. 

Choroby nerek i dróg moczowych: epidemiologia, etiologia, obraz kliniczny, podstawy 

rozpoznawania i terapii z uwzględnieniem leczenia niefarmakologicznego: kamica nerkowa, 

kłębuszkowe i odmiedniczkowe zapalenia nerek, ostra i przewlekła niewydolność nerek, 

nowotwory. 

Choroby reumatyczne: epidemiologia, etiologia, obraz kliniczny, podstawy rozpoznawania i 

leczenia. Kolagenozy, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów.  

Choroba nowotworowa: epidemiologia, etiologia, obraz kliniczny, wpływ na stan odżywienia. 

Profilaktyka chorób nowotworowych, w tym chemoprewencja – fitozwiązki 

Niedrożności jelitowe. Niedrożność mechaniczna – przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie. 

Przewlekłe niedrożności jelitowe i ich wpływ na stan odżywienia. 

Zakaźne zatrucia pokarmowe. Zakażenia Campylobacter, pałeczką okrężnicy, zakażenia 

bacteroides, jerseniozy, bruceloza, tularemia, zatrucie jadem kiełbasianym. 

Suplementy diety. 

Niedokrwistość. Podział, przyczyny, następstwa, rozpoznanie. Niedokrwistość jako objaw innych 

chorób. Zasady żywieniowe w zależności od rodzaju niedokrwistości i w niedoborach 

witaminowych. 

Otyłość i zespół metaboliczny. 

Zasady postępowania z ludźmi w podeszłym wieku. Odrębności fizjologiczne i kliniczne wieku 

podeszłego. Wiek kalendarzowy, wiek biologiczny. Geriatryczne zespoły objawowe (nietrzymanie 

moczu i stolca, ograniczenie czynności ruchowej, splatanie psychiczne). Zmiany w przewodzie 

pokarmowym i ich wpływ na trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Zalecenia 

żywieniowe. 

Wpływ zaburzeń psychiatrycznych na stan odżywiania. Anoreksja i bulimia. 

Alergie pokarmowe. Leczenie dietetyczne i farmakologiczne. 

Zapalenie jelit po chemioterapii i radioterapii: objawy, rozpoznanie i leczenie z uwzględnieniem 

leczenia dietetycznego i żywieniowego. Próby prowokacyjne i diety eliminacyjne w diagnostyce 

nietolerancji pokarmowych. 

Leczenie dietetyczne u pacjentów onkologicznych. Dieta w okresie chemioterapii.Zapobieganie 

biegunkom i wymiotom. 

Dieta w skazie moczanowej (podagrze) i wybranych chorobach reumatycznych. 

Zalecenia dietetyczne w zespołach zaburzeń wchłaniania (celiakia, nietolerancja laktozy). 

Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią. 

Dieta w chorobach trzustki. 

Dieta w poszczególnych typach kamicy nerkowej i przewlekłej niewydolności nerek w zależności 

od zaawansowania choroby. 

Diety wysokokaloryczne. 

Diagnostyka spadku masy ciała i niedożywienia. 
 
Seminaria 

 
 
Inne 

Formy prezentacja multimedialna, przekaz słowny, praca grupowa, rozwiązywanie przypadków 
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 i metody 

dydaktyczne 

 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (dopuszcza się nieobecność na 2 ćwiczeniach  pod 

warunkiem odrobienia zajęć lub zaliczenia materiału) 

Student podczas bloku ćwiczeniowego  zobowiązany jest do rozwiązania 1 przypadku w formie 

pisemnej 

Każdy blok ćwiczeniowy kończy się testem (20 pytań jednokrotnego wyboru; do zaliczenia 

wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi). 

Egzamin końcowy (III rok studiów) - test w systemie OLAT (100 pytań; 60% poprawnych 

odpowiedzi wymagane do zaliczenia) 

Literatura 

podstawowa 

Kliniczny zarys chorób wewnętrznych. Podręcznik dla studentów dietetyki. red. M.Cymerys, A. 

Rutz-Danielczak, D. Pupek-Musialik, A.Tykarski, wydawnictwo UMP, Poznań, 2013 

 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa 

PZWL 2009 

Sobotka L.: Podstawy żywienia klinicznego. Warszawa PZWL 2008 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia 

K_W 10 wykorzystuje wiedzę na temat psychologicznych uwarunkowań kontaktu 

z pacjentem w trakcie prowadzenia edukacji żywieniowej 

OM1_W02 

K_W 13 potrafi określić, za analizować i dokonać korekty sposobu odżywiania  u 

osób z nieprawidłową masą ciała (niedożywionych lub z 

nadwagą/otyłością) 

OM1_W03 

K_W 14 zna podstawowe zasady żywienia kobiet w ciąży i podczas karmienia 

piersią, potrafi prowadzić edukację i doradztwo w tym zakresie 

OM1_W03 

K_W 16 zna wpływ na stan odżywienia chorób układu pokarmowego, krążenia, 

oddychania, moczowego,  wewnątrzwydzielniczego, nerwowego, 

nowotworów  oraz wybranych chorób zakaźnych i pasożytniczych; 

Rozumie wpływ stanu odżywienia na przebieg chorób, ze szczególnym 

uwzględnieniem chorób żywieniowo-zależnych 

OM1_W03 

K_W 17 zna zasady postępowania dietetycznego w chorobach układu 

pokarmowego, krążenia, nerek, nowotworowych, zakaźnych  i 

zaburzeniach metabolicznych w zależności od ich zaawansowania 

OM1_W03 

K_W 18 zna podstawowe pojęcia z zakresu medycyny klinicznej  OM1_W03 

K_U 01 potrafi prowadzić edukację żywieniową dla osób zdrowych i chorych OM1_U01 

K_U 05 rozumie wzajemne zależności  między  chorobami przewlekłymi a 

stanem odżywienia, potrafi zaplanować i wdrożyć żywienie dostosowane 

do zaburzeń metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą 

OM1_U02 

K_U 09 potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać oceny stanu  

odżywienia w oparciu o metody przesiewowe 

OM1_U02 

K_U 14 potrafi zaplanować i wdrożyć żywienie dostosowane do potrzeb osób w 

podeszłym wieku 

OM1_U03 

K_U 16 potrafi zaplanować prawidłowe żywienie kobiety w ciąży i karmiącej OM1_U03 

K_U 18 potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie dietetyczne w 

celu profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz ich leczenia 

OM1_U04 

K_K 01 posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się o 

pomoc do innych specjalistów 

OM1_K01 

K_K 02 potrafi taktownie zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji 

medycznej 

OM1_K01 

K_K 03 posiada umiejętność stałego dokształcania się OM1_K01 

K_K 04 przestrzega zasad etyki zawodowej OM1_K02 

K_K 05 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu i okazuje mu szacunek OM1_K02 

K_K 06 przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji dotyczącej 

proponowanego postępowania dietetycznego oraz jego możliwych 

OM1_K02 
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następstw i ograniczeń 

K_K 07 przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników ochrony zdrowia OM1_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 25h 

udział w ćwiczeniach 95h 

udział w seminariach 
29 _

 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 90h 

przygotowanie do seminariów - 

przygotowanie do kolokwiów   12h 

przygotowanie do egzaminu  18h 

inne 
34  _

 

Łącznie 
35  

240 

Punkty ECTS za przedmiot 
36   

10 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

120h 4 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 
185h 6 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

K_W 10
 
 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć egzamin teoretyczny,  rozwiązania przypadków w 

formie pisemnej 

K_W 13 ocena samodzielnej pracy studenta  

test 

egzamin teoretyczny,  rozwiązania przypadków w 

formie pisemnej 

K_W 14 ocena samodzielnej pracy studenta  egzamin teoretyczny,  rozwiązania przypadków w 

formie pisemnej 

K_W 16 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

cząstkowe zaliczenie testowe, końcowy egzamin 

teoretyczny 

K_W 17 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

rozwiązania przypadków w formie pisemnej, 

cząstkowe zaliczenie testowe, końcowy egzamin 

teoretyczny 

K_W 18 obserwacja studenta w trakcie zajęć zaliczenie testowe, egzamin teoretyczny 

K_U 01 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

 

K_U 05 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

 

K_U 09 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

 

K_U 14 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

 

K_U 16 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

 

K_U 18 obserwacja studenta w trakcie zajęć i ocena 

samodzielnej pracy studenta 

 

K_K 01 obserwacja studenta w trakcie zajęć   

K_K 02 obserwacja studenta w trakcie zajęć  

K_K 03 obserwacja studenta w trakcie zajęć  

K_K 04 obserwacja studenta w trakcie zajęć  

K_K 05 obserwacja studenta w trakcie zajęć  
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K_K 06 obserwacja studenta w trakcie zajęć  

K_K 07 obserwacja studenta w trakcie zajęć  

Data 

opracowania 

sylabusa 

12.05.2014 

Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Aleksandra Rutz-Danielczak 

aleksandrard@gmail.com; 6185499090 

 

Dane jednostki 

 Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych; 

Kierownik: prof. dr hab. med.  Andrzej Tykarski 

Adres: SKPP, ul. Długa ½, Poznań 

Tel. kontaktowy: 61 854 90 90 

E-mail: tykarski@o2.pl 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć:  

dr n. med. Aleksandra  Rutz-Danielczak 

Tel. kontaktowy: 61 854 90 90 

E-mail: arutzdanielczak@ump.edu.pl 

 Katedra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego 

         Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego 

Kierownik - Prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik 

 

Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych 

Kierownik - dr hab. med. Paweł Bogdański 

 

Adres: Poznań ul. Szamarzewskiego 84 

adres e-mail: dmusial@ump.edu.pl 

telefon: 61 854 93 77 

 

Osoba kontaktowa dla studentów: 

dr hab. med. Paweł Bogdański 

tel. 61 854 93 77 

adres e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl 

 

Regulamin zajęć 

1.  Zajęcia w formie ćwiczeń odbywają się w blokach 3 x w tygodniu przez 3 tygodnie (45 godzin).  

2.  Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (dopuszcza się nieobecność na 2 ćwiczeniach pod 

warunkiem jej usprawiedliwienia i odrobienia zajęć lub zaliczenia materiału). 

3.  Wymagania wstępne: znajomość zagadnień omawianych w trakcie i, II i III semestru studiów.  

4.  Student podczas bloku ćwiczeniowego  zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w 

zajęciach i rozwiązania 1 przypadku w formie pisemnej. 

 

Zasady organizacyjno-porządkowe 

1. Szkolenie BHP:  studenci zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa na początku zajęć 

2. Specjalny strój, narzędzia: nie wymagane w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i 

Chorób Wewnętrznych; konieczny fartuch w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń 

Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego 

3. Student powinien przynieść na zajęcia notatnik 
4. Materiały dydaktyczne: 

 Kliniczny zarys chorób wewnętrznych. Podręcznik dla studentów dietetyki. red. M.Cymerys, A. 

Rutz-Danielczak, D. Pupek-Musialik, A.Tykarski, wydawnictwo UMP, Poznań, 2013 

 Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa 

PZWL 2009 

 Sobotka L.: Podstawy żywienia klinicznego. Warszawa PZWL 2008 

 

 

 

mailto:aleksandrard@gmail.com
mailto:dmusial@ump.edu.pl
mailto:pbogdanski@ump.edu.pl
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Zasady zaliczania zajęć 

1. Każdy blok ćwiczeniowy kończy się testem (20 pytań jednokrotnego wyboru; do zaliczenia 

wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi). W razie nieuzyskania zaliczenia w I terminie 

zostaną wyznaczone 2 terminy poprawy (pisemnej w formie testu lub ustnej)  

2. Egzamin końcowy (III rok studiów) - test w systemie OLAT (100 pytań jednokrotnego i 

wielokrotnego wyboru; 60% poprawnych odpowiedzi wymagane do zaliczenia). W razie 

niezaliczenia egzaminu w I terminie wyznaczone zostaną 2 terminy egzaminu poprawkowego 

(pisemny w formie testu lub ustny) 

 

Informacje o studenckim kole naukowym 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej 

Opiekun: dr hab. med. Paweł Bogdański 

Kontakt: tel. 61 854 93 77 

adres e-mail: pbogdanski@ump.edu.pl 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku  
DIETETYKA 

Poziom i forma 

studiów 
I STOPNIA STACJONARNE 

Nazwa 

przedmiotu 
ORGANIZACJA PRACY Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

ZAKŁAD HIGIENY KATEDRY MEDYCYNY SPOŁECZNEJ 

WYDZIAŁ LEKARSKI I 

Koordynator 

przedmiotu 

DR N. BIOL. ANETA 

KLIMBERG 
Osoba/y zaliczająca/e 

DR N. BIOL. ANETA 

KLIMBERG 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

3 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

20    

seminaria  

10 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 
Zaznajomienie z bezpieczeństwem higiena pracy, wpływem warunków środowiska pracy na stan 

zdrowia pracownika 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Ćwiczenia  

1. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia 

2. System HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli; Hazard Analysis and 

Critical Control Points) 

3. Dobra Praktyka Higieniczna (GHP; Good Hygienic Practice) 

4. Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP; Good Manufacturing Practice) 

5. Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP; Good Laboratory Practice)  

6. RASFF (System Wczesnego Ostrzegania w Zakresie Żywności i Środków Żywienia Zwierząt; 

Rapid Alert System for Food and Feed) 

Seminaria 

1. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy oraz możliwości 

przeciwdziałania tym czynnikom 

2. Ergonomia (definicja, podział, zespoły ergonomiczne, ergonomiczna lista kontrolna) 

3. Choroby zawodowe (definicja, wykaz chorób zawodowych, postępowanie w sprawach o 

uznanie choroby zawodowej). Choroby parazawodowe 

4. Opieka profilaktyczna nad pracującymi. Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy. 

Badania profilaktyczne wynikające z kodeksu pracy 

5. Wypadki przy pracy (definicja prawna, postępowanie o uznanie zdarzenia za wypadek przy 

pracy, przeciwdziałanie wypadkom przy pracy). Wypadki w drodze do i z pracy 
 
Inne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia z prezentacją multimedialną. Zaliczenie wykonanych ćwiczeń. Warsztaty. 

Praca w grupach, dyskusja, praca z tekstem. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest odrobienie wszystkich zajęć i zdanie testu końcowego. 

Nieobecność należy usprawiedliwić, a następnie opuszczone zajęcie odrobić. W przypadku więcej 

niż 3 nieobecności należy powtórzyć cykl zajęć. Dopuszczalne są 2 podejścia do końcowego testu 

zaliczeniowego; w przypadku niepowodzenia obowiązuje ustne zaliczenie w obecności kierownika 

Zakładu.   

Literatura 

podstawowa 

1. Marcinkowski JT, Klimberg A (red). PROFILAKTYKA I WYBRANE ASPEKTY 

ORGANIZACYJNO-PRAWNE W ZAWODACH MEDYCZNYCH. Wyd. Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011. 

2. Marcinkowski JT (red). HIGIENA – PROFILAKTYKA I ORGANIZACJA W ZAWODACH 

MEDYCZNYCH. PZWL, Warszawa 2003. 
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Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 63, poz. 634 z późn. zm.). 

2. Turlejska H. ZASADY GHP/GMP ORAZ SYSTEM HACCP JAKO NARZĘDZIE 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŻYWNOŚCI. Fundacja 

Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2003. 

 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna organizacje stanowisk pracy zgodnie z wymogami 

ergonomii oraz współczesne systemy zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności i żywienia. 

K_W07 OM1_W01 

EK01 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

EK02 Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i 

właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K08 OM1_K03 

EK03 Przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

ergonomii. 

K_K09 OM1_K03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach - 

udział w ćwiczeniach 20 

udział w seminariach 10 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10 

przygotowanie do seminariów 2 

przygotowanie do kolokwiów   - 

przygotowanie do egzaminu /zaliczenie 10 

Inne / konsultacje 2 

Łącznie 54 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 30 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01 Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć Test zaliczający  

EK01-EK03 Obserwacja pracy studenta w czasie zajęć Test zaliczający  

Data 

opracowania 

sylabusa 

 

30.04.2014 r. 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

dr n. biol. Aneta Klimberg 

anetak@ump.edu.pl; 61 854 73 89 

 

Dane jednostki 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski 

Zakład Higieny, Katedra Medycyny Społecznej 

ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań 

jmarcin@ump.edu.pl;  tel.: 61 854 73 89 / 90 

www.higiena.ump.edu.pl 

osoba kontaktowa: dr n. biol. Aneta Klimberg, tel. 61 854 73 89 / 90, anetak@ump.edu.pl 

 

 

mailto:anetak@ump.edu.pl
mailto:jmarcin@ump.edu.pl
http://www.higiena.ump.edu.pl/
mailto:anetak@ump.edu.pl
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Regulamin zajęć 

1. Zajęcia odbywają się w I semestrze II roku studiów w ilości 30 godzin: seminaria (10 godzin) i 

ćwiczenia (20 godzin); zajęcia odbywają się w Zakładzie Higieny i(lub) Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, zgodnie z planem zajęć.  

2. Przed rozpoczęciem zajęć student otrzymuje program seminariów i ćwiczeń z datami i miejscami 

odbywania poszczególnych zajęć.  

3. Zaliczanie zajęć 

3.1. Zaliczenie poszczególnych zajęć odbywa się na podstawie obecności i aktywnego w nich udziału. 

3.2. Student może odpracować zajęcia, na których był nieobecny po uprzednim okazaniu 

usprawiedliwienia w miarę możliwości organizacyjnych jednostki i przed ukończeniem cyklu 

zajęć. 

 

4. Zasady organizacyjno-porządkowe 

Przed rozpoczęciem zajęć studenci zapoznawani są z regulaminem BHP obowiązującym w Zakładzie 

Higieny / WSSE w Poznaniu. Student powinien przynieść na zajęcia skrypt, zeszyt. Na zajęciach w 

WSSE wymagana jest odzież ochronną (biały fartuch).  

 

5. Zasady zaliczania zajęć 

5.1. Studenta obowiązuje przystąpienie do kolokwium zaliczeniowego w formie testu zawierającego 

pytania wielokrotnego wyboru, który obejmuje całość zagadnień przedmiotu. Kryterium 

zaliczenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Wyniki podawane są do wiadomości 

drogą elektroniczną przed upływem 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia testu.  

5.2. W przypadku niezaliczenia student może dwukrotnie poprawiać kolokwium w terminie 

uzgodnionym z kierownikiem zakładu lub osobą przez niego upoważnioną. 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa kierunku Dietetyka 
Poziom i tryb 

studiów 
studia I stopnia stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Parazytologia Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Zakład Medycyny Środowiskowej 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

envmed@ump.edu.pl 

Koordynator 

przedmiotu 
dr hab. Jacek Karczewski Osoba/y zaliczająca/e 

dr hab. Barbara Poniedziałek 

dr hab. Jacek Karczewski 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

Semestr 

IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

 
wykłady 

10 

 
ćwiczenia 

 20   

seminaria 

- 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Celem realizowanego przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat  najważniejszych pasożytów 

człowieka, epidemiologii chorób pasożytniczych,  zasad diagnostyki parazytologicznej oraz 

nabycie umiejętności stosowania i propagowania właściwej profilaktyki przeciwpasożytniczej.   

Treści 

programowe 

 
Wykłady  

1. Wstęp do parazytologii. Podstawowe pojęcia i definicje, kryteria podziału pasożytów. 

2. Adaptacje pasożytów do rozwoju w organizmie żywiciela. 

3. Zagrożenia zdrowia człowieka pasożytami występującymi w środowisku i produktach 

spożywczych.  

4. Epidemiologia chorób pasożytniczych w Polsce. Znaczenie inwazji pasożytniczych w 

skali globalnej. Medycyna tropikalna. 

5. Diagnostyka laboratoryjna w chorobach pasożytniczych. 

 

 
Ćwiczenia 

1. Wybrane pierwotniaki pasożytnicze - rozprzestrzenienie, budowa, cykl rozwojowy, 

chorobotwórczość i profilaktyka.  

2. Wybrane płazińce, obleńce i nicienie pasożytnicze - rozprzestrzenienie, budowa, cykl 

rozwojowy, chorobotwórczość i profilaktyka.  

3. Wybrane stawonogi pasożytnicze - rozprzestrzenienie, budowa, cykl rozwojowy, 

chorobotwórczość i profilaktyka.  

4. Wybrane pasożyty tropikalne - rozprzestrzenienie, budowa, cykl rozwojowy, 

chorobotwórczość i profilaktyka.  

Seminaria -  

Inne -  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład klasyczny i konwersatoryjny, ćwiczenia laboratoryjne,  film dydaktyczny, dyskusja 

dydaktyczna, prezentacja referatów. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Wykład – zaliczenie pisemne 

Ćwiczenia - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach; zaliczenie pisemne 

Literatura 

podstawowa 

1. Pawłowski Z., Stefaniak J. (red.), PARAZYTOLOGIA KLINICZNA W UJĘCIU 

WIELODYSCYPLINARNYM. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.  

2. Deryło A. (red.),  PARAZYTOLOGIA I AKAROLOGIA MEDYCZNA. Wydawnictwo 

Naukowe PWN,  Warszawa 2011. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Kadłubowski R., Kurnatowska A.,  ZARYS PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999. 

2. Dziubek Z. (red.), CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE. Wyd. Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2006.  

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 
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EW01  Zna podstawowe pojęcia dotyczące pasożytnictwa, 

kryteria podziału pasożytów oraz adaptacje do 

pasożytnictwa.  

K_W03  OM1_W01  

EW02  Ma świadomość  zagrożeń spowodowanych obecnością 

pasożytów w środowisku i produktach spożywczych. 

K_W03  

K_W16  

OM1_W01  

OM1_W03  

EW03  Zna podstawowe metody diagnostyczne wykorzystywane 

w rozpoznawaniu chorób pasożytniczych. 

K_W19  OM1_W03  

EW04 Posiada wiedzę na temat epidemiologii chorób 

pasożytniczych w Polsce i na świecie. 

K_W16  

K_W20 

OM1_W03 

OM1_W04 

EW05 Posiada wiedzę na temat rozprzestrzeniania, budowa, 

cykli rozwojowych oraz chorobotwórczości wybranych 

gatunków pasożytów. 

K_W03 

 

OM1_W01  

 

EU01  Wskazuje właściwe metody poboru materiału do badań 

parazytologicznych i umie wykorzystać poznane metody 

diagnostyczne do  rozpoznania gatunku pasożyta  

K_U08  OM1_U02  

EU02  Potrafi udzielić wskazówek prozdrowotnych w zakresie 

profilaktyki przeciwpasożytniczej.  

K_U04 OM1_U01  

EK01  Posiada umiejętność stałego dokształcania się w 

dziedzinie parazytologii 

K_K03  OM1_K01  

EK02  Potrafi współpracować z ekspertami z innych dziedzin  w 

zakresie rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia człowieka 

ze strony pasożytów.  

K_K01  OM1_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 10 

udział w ćwiczeniach 20 

udział w seminariach  

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10 

przygotowanie do seminariów  

przygotowanie do kolokwiów    

przygotowanie do zaliczenia  20 

inne  

Łącznie 60 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 30 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01 – EW05 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć  zaliczenie pisemne 

EU01 – EU02 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć  

ocena zdolności do samodzielnej pracy  

ocena umiejętności wykorzystania przez  

studenta uzyskanej wiedzy teoretycznej w  

praktyce – protokół z ćwiczeń 

samodzielność w przygotowywaniu  

prezentacji multimedialnych na seminaria 

zaliczenie pisemne,  

ocena zdolności do samodzielnej pracy  

EK01 – EK02 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć  

ocena zdolności do samodzielnej pracy  

ocena zdolności do pracy w zespole  

 

Data 

opracowania 

sylabusa 

20.11.2015 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

dr hab. Barbara Poniedziałek 
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Dane jednostki: 

Zakład Medycyny Środowiskowej, Wydział Nauk o Zdrowiu 

p.o. kierownika: dr hab. Barbara Poniedziałek 

Adres : Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań  

            Telefon :  61 854 76 04; e-mail : envmed@ump.edu.pl 

             Strona internetowa: www.envmed.ump.edu.pl 

Osoba kontaktowa: dr hab. Barbara Poniedziałek 

 

Regulamin zajęć: 

1. Zajęcia odbywają się w II semestrze II roku studiów w ilości 30 godzin. Ćwiczenia (20 godzin, w 

Zajęcia odbywają się w II semestrze II roku studiów, w ilości 30 godzin. Wykłady (10 godzin, 

5×2godz.) i ćwiczenia (20 godzin, 4×5 godzin) odbywają się w Centrum Biologii Medycznej, ul. 

Rokietnicka 8, w Poznaniu, zgodnie z planem zajęć.  

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W wyjątkowych i usprawiedliwionych sytuacjach 

student może odpracować zajęcia, na których był nieobecny, po uprzednim uzgodnieniu z osobą 

prowadzącą zajęcia, w miarę możliwości organizacyjnych jednostki. 

3. Każdy student w trakcie jednego z ćwiczeń  zobowiązany jest do prezentacji (15 min.) wybranego 

tematu.  

4. Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 

 

Zasady organizacyjno-porządkowe: 

1. Przed rozpoczęciem zajęć studenci zapoznawani są z regulaminem BHP obowiązującym w 

laboratorium. 

2. Podczas zajęć studenci są zobowiązani do wyciszenia telefonów i wyłączenia wszelkich urządzeń 

elektronicznych. 

 

Zasady zaliczania zajęć: 

1. Zaliczenia przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego w formie 

testu jednokrotnego wyboru oraz pytań opisowych. Zakres tematyczny  obejmuje zagadnienia 

omawiane podczas zajęć oraz znajdujące się w literaturze obowiązkowej przedmiotu.  

2. Kryterium zaliczenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Wyniki podawane są do 

wiadomości drogą elektroniczną w ciągu 5 dni od  przeprowadzenia testu.  

3. W przypadku niezaliczenia student może dwukrotnie poprawiać kolokwium w terminie 

uzgodnionym z kierownikiem zakładu lub osobą przez niego upoważnioną.  
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Żywienie człowieka Punkty ECTS 6 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki; Wydział Lekarski II 

Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny 

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab. Marian 

Grzymisławski 

Prof. dr hab. Juliusz 

Przysławski 

Osoba/y zaliczająca/e 

Prof. dr hab. Marian 

Grzymisławski 

Dr Ewelina Swora 

 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

III; IV 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady  
20 

ćwiczenia 

35 A 
seminaria 

20 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Przyswojenie wiedzy o chorobach zależnych od diety oraz właściwego postępowania 

dietetycznego w danych jednostkach chorobowych. 

Uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw klinicznych (etiopatogenezy, epidemiologii, 

symptomatologii, diagnostyki, leczenia i rokowania) wybranych chorób wewnętrznych. 

Zdobycie ogólnych informacji z zakresu edukacji i racjonalizacji sposobu żywienia społeczeństwa 

na potrzeby żywieniowej prewencji chorób wewnętrznych oraz uświadomienie roli prawidłowego 

żywienia. 

Wdrożenie metod i narzędzi służących do oceny stanu odżywienia. Zastosowanie w praktyce 

metod służących do układania podstawowych diet dla wybranych jednostek chorobowych.  

Treści 

programowe 

Wykłady  

1. Zalecenia żywieniowe dla osób z chorobą trzewną. Objawy kliniczne, rozpoznanie oraz 

monitorowanie celiakii. 

2. Żywienie w chorobach nowotworowych - w okresie remisji, żywienie w zapobieganiu 

chorobom nowotworowym 

Ćwiczenia 

1. Choroby tarczycy – omówienie jednostki chorobowej, sporządzenie zaleceń dietetycznych dla 

pacjenta z w/w jednostką chorobową.  

2. Choroby trzustki (OZT, PZT, rak) - omówienie jednostki chorobowej, sporządzenie zaleceń 

dietetycznych dla pacjenta z w/w jednostką chorobową. 

3. Cukrzyca typu 1 i 2 (indeks glikemiczny, wymienniki węglowodanowe, ładunek glikemiczny, 

stewia, morwa biała, słodziki, ksylitol, brązowy cukier itd.) - omówienie jednostki 

chorobowej, sporządzenie zaleceń dietetycznych dla pacjenta z w/w jednostką chorobową. 

4. Niedokrwistości - omówienie jednostki chorobowej, sporządzenie zaleceń dietetycznych dla 

pacjenta z w/w jednostką chorobową. 

5. Żywienie w wybranych chorobach reumatologicznych (osteoporoza, rzs) - omówienie 

jednostek chorobowych, sporządzenie zaleceń dietetycznych dla pacjenta z w/w jednostką 

chorobową. 

6. Układanie diet w wybranych jednostkach, na podstawie kwestionariuszy pacjentów z Kliniki 

Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki, praca z programem Dietetyk. 

Seminaria 

1. Żywienie w: 

 chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego: chorobie refluksowej; ostrym i 

przewlekłym nieżycie żołądka; chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy 

 chorobach dolnego odcinka przewodu pokarmowego: zespół jelita drażliwego; choroba 

uchyłkowa jelita grubego; nieswoiste choroby zapalne jelit. 

2. Żywienie w: 

 chorobach układu krążenia: Dyslipidemie; Choroba niedokrwienna serca; Miażdżyca; 

Niewydolność serca; Nadciśnienie tętnicze. 

3. Żywienie w: 
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 Chorobach nerek: Ostra niewydolność nerek; Przewlekła niewydolność nerek; Zespół 

nerczycowy. 

4. Żywienie w dnie moczanowej. Dieta ubogo purynowa. 

5. Otyłość. NASH (niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby). Zespół metaboliczny. 

Przegląd diet stosowanych w otyłości. Specyficzne sposoby odżywiania się (wegetarianizm, 

dieta śródziemnomorska, Andersona, Atkinsa, Budwig, Cambridge, Diamondów, Haya, 

Montignac, optymalna Kwaśniewskiego, makrobiotyczna, Zone, Portfolio, Dash, wg ADA, 

Weight Watchers, Ornish’a, Dukana)  oraz efekty metaboliczne wynikające ze stosowania w/w 

rodzajów diet redukcyjnych. 

6. Zioła, przyprawy. Interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami. 

Inne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

wykład informacyjny , dyskusja, burza mózgów, prezentacja, studium przypadku, praca z 

programem komputerowym 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Test jednokrotnego wyboru – egzamin (w systemie OLAT) 

Literatura 

podstawowa 

1. Gajewski Piotr. CHOROBY WEWNĘTRZNE 2013 na podstawie Interny Szczeklika – 

kompendium. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013 

2. Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.. Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa 2006 

3. Henryk Gertig, Juliusz Przysławski. BROMATOLOGIA – zarys nauki o żywności i żywieniu.  

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski. UWAŻAJ, CO JESZ, GDY ZAŻYWASZ LEKI. Instytut 

Żywności i Żywienia . Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007 

2. Mirosław Jarosz, Wioleta Respondek. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE. Instytut Żywności i 

Żywienia Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006 

3. Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski. ZESPÓŁ JELITA NADWRAŻLIWEGO. Instytut 

Żywności i Żywienia . Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006 

4. Mirosław Jarosz, Logina Kłosiewicz-Latoszek. Instytut OTYŁOŚĆ. ZAPOBIEGANIE I 

LECZENIE. Żywności i Żywienia . Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2006 

5. Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski. ZAPARCIA. Instytut Żywności i Żywienia . 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003, 2005 

6. Mirosław Jarosz. SUPLEMENTY DIETY A ZDROWIE. Instytut Żywności i Żywienia . 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2008 

7. Seller RH. DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA NAJCZĘSTSZYCH DOLEGLIWOŚCI. Elsevier 

Urban& Partner, Wrocław 2009 

8. Kokot F. (red). DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA OBJAWÓW CHOROBOWYCH. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005 

9. David Servan-Schreiber. ANTYRAK – NOWY STYL ŻYCIA. Warszawa 2008. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze 

szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz 

procesów trawienia i wchłaniania. 

K_W01 OM1_W01 

EW02 Rozumie i potrafi wyjaśnić wzajemne zależności 

pomiędzy układem pokarmowym a  układem  nerwowym, 

krążenia  i oddychania,  moczowym i  dokrewnym. 

K_W02 OM1_W01 

EW03 Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w codziennej praktyce 

podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz 

interakcji leków z żywnością. 

K_W15 OM1_W03 

EW04 Zna wpływ na stan odżywienia chorób układu 

pokarmowego, krążenia, oddychania, kostnego, 

rozrodczego i nerwowego oraz chorób zakaźnych (w tym 

K_W016 OM1_W03 
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wirusowych), chorób pasożytniczych i nowotworów. 

EW05 Zna zasady postępowania dietetycznego w tych chorobach 

w zależności od stopnia zaawansowania choroby. 

K_W17 OM1_W03 

EW06 Zna diagnostykę laboratoryjną na poziomie 

podstawowym. 

K_W19 OM1_W03 

EU01 Potrafi udzielić porady dietetycznej w ramach zespołu 

terapeutycznego. Potrafi prowadzić dokumentację 

dotycząca podejmowanych działań 

K_U02 OM1_U01 

EU02 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EU03 Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi 

chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować i 

wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń 

metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 

K_U05 OM1_U02 

EU04 Potrafi wykorzystać. wyniki badań laboratoryjnych w 

planowaniu żywienia. 

K_U08 OM1_U02 

EU05 Posiada umiejętność obsługi komputera oraz 

pozyskiwania, gromadzenia i przechowywania  danych 

związanych z wykonywanym zawodem. 

K_U19 OM1_U05 

EK01 Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi 

potrzebę konsultacji medycznej. 

K_K02 OM1_K01 

EK02 Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników 

ochrony zdrowia. 

K_K07 OM1_K02 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 20h 

udział w ćwiczeniach 35h 

udział w seminariach 20h 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10h 

przygotowanie do seminariów 5h 

przygotowanie do kolokwiów   5h 

przygotowanie do egzaminu  15h 

inne ----- 

Łącznie 110h 

Punkty ECTS za przedmiot 6 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

75h 4 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 65h 2 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01-EW06 dyskusja, praca w grupie Kolokwium,  prezentacja ustna, egzamin 

teoretyczny (test na platformie OLAT) 

EU01-EU05 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

Kolokwium,  prezentacja ustna, egzamin 

teoretyczny (test na platformie OLAT) 

EK01-EK02 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

Kolokwium,  egzamin teoretyczny (test na 

platformie OLAT) 

Data 

opracowania 

sylabusa 

01.04.2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr n med. Ewelina Swora-Cwynar 

Tel. 61 8691314; eswora@ump.edu.pl 

mailto:eswora@ump.edu.pl
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REGULAMIN z przedmiotu Żywienie człowieka obowiązujący studentów II roku Dietetyki studia I 

stopnia w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

 

Dane jednostki 
Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski, mariangrzym@ump.edu.pl 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

Tel./Fax: 61 869 13 14; 61 869 1157 

Strona internetowa: www.metabolika.ump.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 

Osoba kontaktowa dla studentów: Dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar, email: eswora@ump.edu.pl ,  

 

Regulamin zajęć 

I. Uczestnictwo w zajęciach 
1. Przedmiot realizowany jest w postaci 10 godzin wykładów oraz 40 godzin seminariów oraz 360 

godzin ćwiczeń 

2. Wykłady, zajęcia seminaryjne oraz ćwiczenia są obowiązkowe i odbywają się według ustalonego 

planu. 

3. Dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności odrabiania zajęć. 

4. Druga i trzecia nieobecność wymaga zaliczenia u asystentów prowadzących dane zajęcia. 

5. Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 min jest traktowane jak nieobecność. 

6. W przypadku większej liczby nieobecności, student nie zostaje dopuszczony do egzaminu.  

7. Student zobowiązany jest odbywać zajęcia zgodnie z grafikiem oraz ze swoja grupą dziekańską.  

W wyjątkowych sytuacjach o zmianie grupy decyduje dziekanat przed rozpoczęciem zajęć.  

8. Każdy student jest zobowiązany przygotować dwie 20 minutowe prezentacje w programie Power 

Point na wybrane przez asystenta prowadzącego  zajęcia tematy. Tematy w danej grupie nie mogą się 

powtarzać. Prezentacja musi zawierać tytuł, nazwisko i imię autora oraz spis wykorzystanego 

piśmiennictwa. 

9. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich seminariach, przygotowanie i 

zreferowanie 2 tematów wybranych z listy tematów oraz pozytywne zaliczenie testu na ostatnim 

seminarium. Ocena końcowa z seminariów jest średnią ocen uzyskanych z prezentacji oraz oceny z 

testu zaliczeniowego. 

10. Uzyskanie zaliczenia seminariów jest podstawą do przystąpienia do egzaminu ogólnego z przedmiotu. 

 

II. Zaliczenie przedmiotu - Egzamin 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z zaliczenia 

wykładów, seminariów, ćwiczeń. 

2.  Do egzaminu student ma prawo przystąpić w trzech wyznaczonych terminach. Pierwszy termin 

egzaminu jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, którzy uzyskali zaliczenie z zajęć, termin 

drugi i trzeci egzaminu jest terminem odpowiednio 1-wszej i 2-giej poprawki.  

3. Niestawienie się na żadnym z ustalonych terminów lub nieuzyskanie wymaganej liczby punktów z 

egzaminu jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 

4. Przewiduje się pisemną formę egzaminu (test jednokrotnego wyboru) lub na platformie OLAT, 

obejmującego materiał z wykładów, seminariów, ćwiczeń. 

5.  Egzamin – wykłady, seminaria, ćwiczenia (odbywające się w trzech semestrach w Katedrze Chorób 

Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki oraz katedrze i Zakładzie Bromatologii): test 

jednokrotnego wyboru, warunek zaliczenia: co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, sposób 

podania wyników: informacja w Katedrze.  

6. Zasady zaliczenia zajęć zgodnie z Regulaminem Studiów na rok akademicki 2014/2015 

Wymagany procent Ocena 

< 60 % niedostateczny 

60 – 67 % dostateczny 

68 – 75 % dość dobry 

76 – 83 % dobry 

84 – 91 % ponad dobry 

92 – 100 % bardzo dobry 

 

 

http://www.metabolika.ump.edu.pl/
mailto:eswora@ump.edu.pl
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Studenckie koło naukowe -Dietetyki:  

opiekun – mgr Angelika Kargulewicz,  

kontakt tel.: 61 869 16 73;  

adres mailowy: angelikak610@gmail.com 

REGULAMIN z przedmiotu Żywienie człowieka obowiązujący studentów II roku Dietetyki  

studia I stopnia w Katedrze i Zakładzie Bromatologii 

 

Ćwiczenia: 

1. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do realizacji zajęć dydaktycznych wymagających 

wspomagania technikami komputerowymi z wykorzystaniem sieci komputerowej lokalnej i Internetu. 

2. Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad pracy, przepisów BHP i ppoż., ponoszą również 

odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane z ich winy. 

3. Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za porządek w pracowni i prawidłowe używanie sprzętu 

oraz oprogramowania. 

4. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konfigurację i pliki konfiguracyjne komputera. 

5. Niedozwolona jest samodzielna instalacja (bez uzgodnienia z administratorem systemu) 

oprogramowania. 

6. Zabrania się nielegalnego kopiowania oprogramowania zgromadzonego w pracownia oraz 

samodzielnego kasowania plików nie należących do użytkownika. 

7. Niedozwolone jest wynoszenie i zmiana miejsca oprzyrządowania i sprzętu komputerowego. 

8. Do pracowni nie mają wstępu osoby nieupoważnione. 

9. Student zobowiązany jest: 

b. znać i przestrzegać przepisy BHP obowiązujące na danym stanowisku pracy oraz przy 

wykonywaniu określonego zadania, 

c. uważnie słuchać i stosować się do wskazówek i zaleceń udzielanych przez prowadzącego podczas 

instruktażu wstępnego, bieżącego i końcowego, 

d. przed przystąpieniem do pracy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi danego stanowiska 

pracy, 

e. zwracać uwagę na wywieszone napisy ostrzegawcze w salach i na terenie Katedry i ściśle się do 

nich stosować, 

f. uruchamiać komputer tylko na polecenie prowadzącego, 

g. utrzymywać w należytym porządku i bezpiecznym stanie przejścia na sali ćwiczeń i na 

poszczególnych stanowiskach pracy, 

h. zgłaszać prowadzącemu wszystkie usterki i nieprawidłowości w działaniu komputera lub 

oprogramowania, 

i. każdy zaistniały podczas zajęć wypadek zgłaszać prowadzącemu, 

j. nie rozpoczynać i wykonywać pracy, których nie zlecił prowadzący, 

k. nie pracować przy komputerze, do którego nie został wyznaczony, 

l. nie używać uszkodzonych urządzeń mogących grozić wypadkiem, 

m. nie wchodzić do pomieszczeń, w których nie są prowadzone ćwiczenia, 

n. nie naprawiać komputera bez zezwolenia prowadzącego, 

o. okrycie wierzchnie pozostawiać w szatni, 

p. w pracowni obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów. 

     10. Student zobowiązany jest odbywać ćwiczenia zgodnie z grafikiem oraz ze swoją grupą dziekańską. 

11. Zaliczenie z ćwiczeń otrzymuje student na podstawie pozytywnego zaliczenia kolokwium 

wejściowych, zadań praktycznych oraz obecności na zajęciach. 

12. Zajęcia oceniane są na podstawie: 

- kolokwium wejściowych na ocenę – merytoryczne sprawdzenie wiadomości studenta; ocena 

niedostateczna musi zostać poprawiona przed przystąpieniem do następnych zajęć, 

- wykonaniem zadania ćwiczeniowego – zaliczenie na podstawie protokołu z ćwiczeń. 

13. Protokół należy sporządzić wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Katedry. 

14. Wszystkie ćwiczenia są obowiązkowe: 

a. nieobecność nieusprawiedliwiona – o jej ewentualnym zaliczeniu decyduje Kierownik 

przedmiotu na wniosek studenta, zaopiniowany przez prowadzącego ćwiczenia, 

b. nieobecność usprawiedliwiona -  nie zwalnia studenta z obowiązku odrobienia ćwiczenia w 

terminie uzgodnionym z przedstawicielem Katedry, 

 na kolejnych ćwiczeniach student zobowiązany jest napisać zaległe kolokwium wejściowe, 

mailto:angelikak610@gmail.com
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 odróbka usprawiedliwionego ćwiczenia odbywa się dla wszystkich osób nieobecnych na 

zajęciach, w jednym terminie ustalonym przez prowadzącego, po zakończeniu cyklu ćwiczeń 

z przedmiotu 

 

 W czasie sesji studenci zdają egzamin testowy na platformie OLAT obejmujący całościowy materiał z 

przedmiotu Żywienie człowieka (prowadzonego przez 3 semestry). W przypadku uzyskania oceny 

niedostatecznej student ma prawo do dwóch egzaminów poprawkowych ustnych. Terminy ustalane są 

przez Kierownika Katedry ze starostą roku. 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Żywienie osób aktywnych 

fizycznie 
Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski I 

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab. med.  

Hanna Krauss  
Osoba/y zaliczająca/e 

Prof. dr hab. med. Hanna Krauss 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy Semestr III 

Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady 

- 

Ćwiczenia             

20 

Seminaria 

10 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

- zdobycie wiedzy z zakresu fizjologii wysiłku i treningu fizycznego 

- poznanie energetyki wysiłku fizycznego i potrzeb energetycznych osób uprawiających sport 

- zapoznanie i zrozumienie roli węglowodanów, białek, tłuszczów, witamin, składników 

mineralnych i płynów w wysiłku fizycznym 

- zdobycie wiedzy z zakresu suplementacji i dopingu w sporcie 

- zapoznanie z zasadami żywienia aktywnych dzieci, kobiet ciężarnych i seniorów  

- poznanie roli aktywności ruchowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych 

- poznanie i zrozumienie szczegółowych zasad żywienia dla wybranych dyscyplin sportowych  

- zapoznanie ze specyfiką żywienia sportowców w okresie treningów, zawodów i odnowy, zależnie 

od uprawianej dyscypliny sportu 

- kształtowanie umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia sportowców 

- kształtowanie umiejętności komponowania i bilansowania diety dla osób w warunkach 

zwiększonego wysiłku fizycznego 

Treści 

programowe 

Wykłady  

- 

Ćwiczenia 

1. Fizjologia treningu fizycznego. Zapotrzebowanie na makroskładniki. Wydatkowanie energii, 

efektywność energetyczna. Pomiar składu ciała i stanu odżywienia sportowców.  

2. Regulowanie masy ciała w sporcie. Strategie żywieniowe zwiększające utlenianie tkanki 

tłuszczowej podczas treningu aerobowego. Zaburzenia odżywiania u sportowców. Wprowadzenie 

do programu Dietetyk. Układanie jadłospisów regulujących masę ciała u sportowców.  

3. Żywienie dzieci i młodych sportowców. Aktywność kobiet w ciąży. Wydolność fizyczna 

seniora. Jadłospisy dla aktywnych dzieci, kobiet ciężarnych i seniorów.  

4. i 5. Szczegółowe zasady żywienia dla wybranych dyscyplin sportowych. Zapotrzebowanie na 

makroskładniki w zależności od dyscypliny. Sporządzanie planów dietetyczno-suplementacyjnych 

w różnych dyscyplinach sportowych. 

6. Szczegółowe zalecenia dietetyczne dla sportowców: żywienie w okresie treningów, zawodów              

i regeneracja powysiłkowa; makroskładniki, płyny; odpowiedni wybór produktów spożywczych. 

Projektowanie planów żywieniowych na okres treningu, zawodów i regeneracji. 

7. Potrzeby sportowca z cukrzycą. Sportowiec wegetarianin. Kwestia żywienia podczas treningu 

wysokościowego i w gorącym klimacie. Układanie jadłospisów dla aktywnych diabetyków, 

wegetarian i osób trenujących w ekstremalnych warunkach klimatycznych. 

Seminaria 

1. Fizjologia i metabolizm wysiłku fizycznego. Termoregulacja i gospodarka wodna. 

2. Zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne w sporcie. Antyoksydanty w treningu. 

Wykrywanie, zapobieganie i leczenie niedoborów żelaza; niedobory innych składników 
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pokarmowych. Triada atletek. 

3. Suplementy i żywność sportowa. Substancje zabronione; biomedyczne niepożądane efekty 

dopingu. Żywność a układ immunologiczny. 

Inne 

-  

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

seminarium, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, samodzielne  opracowywanie referatu 

tematycznego, kształcenie multimedialne 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ćwiczenia: obecność na wszystkich zajęciach i prawidłowe wykonanie prac w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenie przedmiotu: test jednokrotnego wyboru z treści seminariów i ćwiczeń 

Literatura 

podstawowa 

- Burke L., Deakin V.: CLINICAL SPORTS NUTRITION (fourth edition). McGraw-Hill, Sydney 

2010. 

- Górski J.: FIZJOLOGIA WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2011. 

- Celejowa I.: ŻYWIENIE W SPORCIE. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 

Literatura 

uzupełniająca 

- Górski J. (red.): FIZJOLOGICZNE PODSTAWY WYSIŁKU FIZYCZNEGO. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 

- Bean A.: ŻYWIENIE W SPORCIE. Kompletny przewodnik. Zysk i S-ka, Poznań 2008. 

- Maughan R. J., Burke L. M.: ŻYWIENIE A ZDOLNOŚĆ DO WYSIŁKU. Kraków 2000. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Wykazuje znajomość fizjologii człowieka ze szczególnym 

uwzględnieniem fizjologii wysiłku fizycznego. 

K_W01 OM1_W01 

EW02 Zna funkcje fizjologiczne białek, tłuszczów, 

węglowodanów, elektrolitów, pierwiastków śladowych, 

witamin oraz zna rolę jaką składniki te odgrywają w 

wysiłku fizycznym. 

K_W05 OM1_W01 

EW03 Zna i potrafi wdrażać zasady zdrowego żywienia i stylu 

życia dla młodzieży i dorosłych podejmujących 

aktywność fizyczną. 

K_W12 OM1_W03 

EW04 Zna rolę właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia i 

wysiłku fizycznego w profilaktyce chorób społecznych i 

dietozależnych. 

K_W23 OM1_W04 

    

EU01 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EU02 Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać 

oceny stanu odżywienia w oparciu o badania przesiewowe  

i pogłębioną ocenę stanu odżywienia. 

K_U09 OM1_U02 

EU03 Potrafi wyliczyć indywidualne zapotrzebowanie na 

energię i składniki pokarmowe osób podejmujących 

aktywność fizyczną. 

K_U12 OM1_U03 

EU04 Potrafi obliczyć wartość odżywczą i energetyczną diet 

osób aktywnych i sportowców za pomocą programu 

komputerowego.  

K_U13 OM1_U03 

EU05 Potrafi w oparciu o znajomość fizjologii wysiłku 

zaplanować i wdrożyć żywienie dostosowane do rodzaju 

uprawianej dyscypliny sportowej. 

K_U15 OM1_U03 
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EK01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do innych specjalistów. 

K_K01 OM1_K01 

EK02 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

EK03 Przestrzega zasad etyki zawodowej. K_K04 OM1_K02 

EK04 Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na 

pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta 

(klienta) i grup społecznych. 

K_K05 OM1_K02 

EK05 Przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

ergonomii. 

K_K09 OM1_K03 

    

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach - 

udział w ćwiczeniach 20 h 

udział w seminariach 10 h 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 14 h 

przygotowanie do seminariów 6 h 

przygotowanie do kolokwiów   10 h  

przygotowanie do egzaminu  - 

inne -  

Łącznie 60 h 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 30 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01, EW02, 

EW03, EW04 

Obserwacja aktywnego udziału w seminariach 

i ćwiczeniach, weryfikacja merytoryczna 

prezentacji/referatów tematycznych i 

sprawozdań, dyskusja na seminariach i 

ćwiczeniach na zadany temat, obserwacja 

pracy studenta w trakcie zajęć 
Test jednokrotnego wyboru z treści seminariów              

i ćwiczeń 
EU01, EU02, 

EU03, EU04, 

EU05 

Ocena przygotowanych prezentacji/referatów 

tematycznych i sprawozdań, ocena zdolności 

do samodzielnej pracy, obserwacja pracy 

studenta w trakcie zajęć 

EK01, EK02, 

EK03, EK04, 

EK05 

Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć,  

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

Data 

opracowania 

sylabusa 

30.05.2014 r. 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Prof dr hab. med. Hanna Krauss (e-mail: 

hjk12@poczta.fm; tel.: 61-8546540) 

mgr Emilia Korek (e-mail: 

emiliakorek@interia.pl; tel.: 61-8546533) 

mgr Magdalena Warchoł (e-mail: 

madeleine.hajduk@gmail.com; tel.: 61-8546533) 
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Dane jednostki 

Kierownik: prof. dr hab. med. Hanna Krauss   

Katedra i Zakład Fizjologii 

ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań 

tel.: 61 854 65 40; fizjologia@umed.poznan.pl  

  

 

R E G U L A M I N zajęć z Żywienia osób aktywnych fizycznie dla studentów Dietetyki 

 

1.Organizacja zajęć. 

Zajęcia dydaktyczne z Żywienia osób aktywnych fizycznie obejmują: zajęcia kontrolowane 

(seminaria, ćwiczenia i sprawdziany). Zajęcia kontrolowane składają się z 10 tematów (3 seminaria, 7 

ćwiczeń). 

 

2.Nieobecności: dopuszcza się maksymalnie 1 nieobecność na zajęciach kontrolowanych w ciągu 

całego kursu Żywienia osób aktywnych fizycznie.  

 

3.Zaliczanie zajęć. 

Aby zaliczyć zajęcia z Żywienia osób aktywnych fizycznie należy: 

a/ wykazać się przygotowaniem teoretycznym do poszczególnych zajęć / zakres materiału znajduje się 

na stronie internetowej Katedry Fizjologii/ ; rażący brak przygotowania= - 1 pkt/ zajęcie 

b/ protokołować ćwiczenia w zeszycie 

c/przystąpić do kolokwium zaliczeniowego obejmującego zagadnienia z tematyki seminariów i 

ćwiczeń (tj. 10 tematów), które odbędzie się w ustalonym terminie po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych. Kolokwium zaliczeniowe składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 

3 pytań opisowych, za które można maksymalnie uzyskać 0-3 punktów za jedno pytanie.  

UWAGA! Ujemne punkty, o których mowa wyżej zostaną odjęte od liczby punktów za test 

 d/ uzyskać minimum 23 pkt  

Studentowi przysługuje prawo do dwukrotnego poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Poprawa 

odbywać się będzie w takiej samej formie jak kolokwium zaliczeniowe.  

 

4.Ponadto Studenta obowiązuje: 

 - regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 - przestrzeganie przepisów BHP 

 - przestrzeganie ogólnie przyjętych form zachowania się 

 - uporządkowanie stanowiska pracy po zakończeniu zajęć 

 - poszanowanie sprzętu i wyposażenia sal dydaktycznych 

 - przestrzeganie zarządzeń Kierownika Katedry Fizjologii  i Nauczycieli Akademickich 

prowadzących  zajęcia. 
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Sylabusy  

przedmioty obowiązkowe  

 

III rok 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Alergia i nietolerancja 

pokarmowa 
Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab.  

Marian Grzymisławski 
Osoba/y zaliczająca/e dr n. med. Alina Kanikowska 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

Wykład 

4 

Ćwiczenia 

15 

Seminaria 

11 

Obszar 

nauczania 
OM2 

Cel kształcenia 

1. Zdobycie wiedzy o etiopatogenezie chorób alergicznych  i nietolerancji pokarmowej 

2. Zdobycie wiedzy o alergenach pokarmowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 

3. Zdobycie wiedzy o diagnostyce i metodach leczenia alergii i nietolerancji pokarmowej 

Treści 

programowe 

Wykłady  

1. Etiopatogeneza i przebieg kliniczny alergii pokarmowej. Diagnostyka i leczenie chorób 

alergicznych 

2. Etiopatogeneza i przebieg kliniczny nietolerancji pokarmowej. Diagnostyka i leczenie 

nietolerancji pokarmowej 
 
Ćwiczenia 

1. Mieszanki i preparaty stosowane w leczeniu alergii i nietolerancji pokarmowych 

2. Układanie diet dla pacjentów z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi 

3. Postępowanie i zalecenia w alergicznych reakcjach krzyżowych 

Seminaria 

1. Alergeny pokarmowe pochodzenia zwierzęcego 

2. Alergeny pokarmowe pochodzenia roślinnego 

3. Alergia wielopokarmowa 

4. Profilaktyka alergii pokarmowych 

5. Nietolerancja wybranych produktów pokarmowych 

6. Alergia  i nietolerancja dodatków do pokarmów 

7. Wrodzone zaburzenia metaboliczne związane z nietolerancją pokarmów 
 
Inne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody podające (Prezentacja multimedialna),problemowe (omówienie przepadków 

klinicznych),programowane (wykorzystanie programów komputerowych), aktywizujące (dyskusja, 

referat) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Egzamin w formie testu jednokrotnego  wyboru w systemie OLAT 

Literatura 

podstawowa 

1. Kaczmarski M., Korotkiewicz –Kaczmarska E. Alergia i nietolerancja pokarmowa. HelpMed, 

Kraków 2013 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Romański  B. Bartuzi Z. Alergia i nietolerancja pokarmów. Wydawnictwo naukowe Śląsk 2004 

2. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. PZWL Warszawa 2012 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

E_W01 Zna i potrafi wdrażać zasady zdrowego żywienia i stylu 

życia dla młodzieży i dorosłych. Zna przyczyny i skutki 

K_W12 OM2_W03 
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zaburzeń odżywiania 

E_W02 Zna zasady i podstawy fizjologiczne dietetyki 

pediatrycznej oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży 

i w okresie karmienia piersią. 

K_W14 OM2_W03 

E_W03 Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w codziennej praktyce 

podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz 

interakcji leków z żywnością. 

K_W15 OM2_W03 

E_W04 Zna wpływ na stan odżywienia chorób układu 

pokarmowego, krążenia, oddychania, kostnego, 

rozrodczego i nerwowego oraz chorób zakaźnych (w tym 

wirusowych), chorób pasożytniczych i nowotworów. 

K_W16 OM2_W03 

E_W05 Zna zasady postępowania dietetycznego w tych chorobach  

w zależności od stopnia zaawansowania choroby. 

K_W17 OM2_W03 

E_W06 Zna podstawowe pojęcia z zakresu medycyny klinicznej. K_W18 OM2_W03 

E_W07 Zna diagnostykę laboratoryjną na poziomie podstawowym K_W19 OM2_W03 

E_U01 Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi 

chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować  

i wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń 

metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 

K_U05 OM2_U02 

E_U02 Potrafi przewidzieć skutki wstrzymania podaży 

pożywienia  

w przebiegu choroby i zaplanować odpowiednie 

postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania 

następstwom głodzenia. 

K_U07 OM2_U02 

E_U03 Potrafi wykorzystać. wyniki badań laboratoryjnych w 

planowaniu żywienia. 

K_U08 OM2_U02 

E_U04 Potrafi dokonać odpowiedniego doboru surowców do 

produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz 

zastosować odpowiednie techniki sporządzania potraw. 

K_U011 OM2_U02 

E_U05 Potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie 

żywieniowe w celu zapobiegania chorobom 

dietozależnym oraz ich leczenia. 

K_UO14 OM2_U03 

E_K01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do innych specjalistów. 

K_K01 OM1_K01 

E_K02 Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi 

potrzebę konsultacji medycznej. 

K_K02 OM1_K02 

E_K03 Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji 

dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego 

oraz jego możliwych następstw i ograniczeń. 

K_K06 OM1_K01 

    

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 4 

udział w ćwiczeniach 15 

udział w seminariach 11 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10 

przygotowanie do seminariów 10 

przygotowanie do kolokwiów   10 

przygotowanie do egzaminu   

Inne  

Łącznie 60 

Punkty ECTS za przedmiot  2 

 

Wskaźniki 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 1 
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ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 25 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01-EW07 Dyskusja praca w grupie Egzamin część teoretyczna 

EU01-EU05 Dyskusja, ocena zdolności do pracy 

samodzielnej 

Egzamin część praktyczna 

EK01-EK03 Obserwacja studentów, dyskusja Kolokwium, prezentacja ustna 

   

Data 

opracowania 

sylabusa 

 
16.06.2014 Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

dr n. med. Alina Kanikowska 

alinablaz@yahoo.com 

604979866 

  

 

Dane jednostki 
Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski, mariangrzym@ump.edu.pl 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

Tel./Fax: 61 869 13 14; 61 869 1157 

Strona internetowa: www.metabolika.ump.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 

Osoba kontaktowa dla studentów: dr n. med. Alina Kanikowska, alinablaz@yahoo.com 

 

Regulamin zajęć 

1. Obecność na seminariach, ćwiczeniach jest obowiązkowa. 

2. Studenci przed przystąpieniem do zajęć mają obowiązek wyłączyć telefony komórkowe. 

3. W przypadku nieobecności na seminarium lub ćwiczeniu, student jest zobligowany do zaliczenia 

obowiązującego materiału w ciągu dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności lub może 

ten temat zaliczyć z inną grupą 

4. Egzamin z przedmiotu jest testowy. Forma egzaminu w terminie poprawkowym zależy od ilości 

przystępujących do niego studentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alinablaz@yahoo.com
http://www.metabolika.ump.edu.pl/
mailto:alinablaz@yahoo.com
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień Stacjonarne  

Nazwa 

przedmiotu 
Choroby zakaźne Punkty ECTS 4 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 

Prof. dr hab. Iwona  

Mozer-Lisewska 
Osoba/y zaliczająca/e 

Prof. dr hab. Iwona  

Mozer-Lisewska  

Dr hab. med. Arleta  

Kowala-Piaskowska 

Rodzaj 

przedmiotu 
Obowiązkowy 

Semestr 

 V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

Wykłady 

 5 

ćwiczenia  

40 

seminaria 

- 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

W trakcie zajęć z chorób zakaźnych studenci zapoznają się z etiopatogenezą, obrazem klinicznym, 

diagnostyką, leczeniem, epidemiologią oraz profilaktyką współcześnie występujących chorób 

zakaźnych. Studenci poznają zasady bezpiecznej pracy z chorymi lub podejrzanymi o chorobę 

zakaźną, ze szczególnym uwzględnieniem chorób wysoce zakaźnych. 

Kompetencje - studenci poznają podstawowe objawy najczęstszych chorób zakaźnych, zasady 

postępowania. Szczególny nacisk jest położony na  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego oraz ekspozycje zawodowe. 

Ponadto, dzięki specyfice oddziału zakaźnego, studenci mają kontakt z pacjentami 

hospitalizowanymi z powodu chorób zakaźnych, stanami ostrymi i przewlekłymi, które w różny 

sposób wpływają na stan odżywienia. Wymagają w związku z tym indywidualnej analizy 

niedoborów w zakresie odżywiania. Studenci proponują odpowiednie postępowanie dietetyczne w 

określonych stanach chorobowych, które jest uzależnione m.in. od zaawansowania choroby. Duży 

nacisk położony jest na indywidualizację porady dietetycznej. 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Wirusowe zapalenia wątroby.  

 Zakaźne schorzenia jelitowe.  

 Zakażenie HIV i AIDS – uwagi praktyczne.  

 Ostre zakażenia jamy nosowo-gardłowej, anginy.  

 Zakażenia szpitalne. 

Ćwiczenia 

Zajęcia przy łóżku chorego (ćwiczenia) mają podstawowe znaczenie w nauczaniu przedmiotu - 

choroby zakaźne. 

Student wcześniej poznaje zasady bezpiecznego postępowania (gł. zasad poruszania się w oddziale 

zakaźnym) z pacjentem zakażonym. Studenci uczestniczą w zabiegach diagnostycznych 

wykonywanych u chorych, np. biopsja wątroby, badanie endoskopowe górnego odcinka  przewodu 

pokarmowego. 

Seminaria 

Inne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady: wykłady informacyjne; prelekcja 

Ćwiczenia: metoda przypadków; metoda sytuacyjna; dyskusja dydaktyczna; bezpośrednia 

rozmowa z pacjentem oraz analiza odchyleń w stanie przedmiotowym chorego; metody praktyczne 

(pokaz) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w ostatnim dniu zajęć na podstawie obecności na zajęciach i 

zdanego kolokwium (ustnie)  
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Literatura 

podstawowa 

„Choroby zakaźne i pasożytnicze”, red. J. Cianciara, J. Juszczyk, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 

2007. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

„Choroby zakaźne i pasożytnicze”, red. Z Dziubek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 

2010. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Student, po zapoznaniu się z przebiegiem poszczególnych 

chorób zakaźnych, poznaje ich wpływ na stan odżywienia. 

W zależności od przebiegu lub stopnia zaawansowania 

choroby, zna zasady postępowania dietetycznego. 

K_W16 

K_W17 

OM1 

EU01 Podczas ćwiczeń klinicznych przy łóżku chorego, student 

potrafi prowadzić rozmowę z pacjentem lub członkiem 

rodziny n/t zasad żywienia, zgodnie z obecną wiedzą 

dotyczącą zarówno żywienia osób zdrowych, jak i 

chorych. Potrafi w określonej sytuacji udzielić porady 

żywieniowej pacjentom z ostrymi i przewlekłymi stanami 

chorobowymi. Potrafi zaplanować proces żywienia w 

określonych sytuacjach klinicznych. 

K_U05 

K_U06 

K_K01 

K_W02 

OM1 

EK01 Student ma świadomość ograniczeń w zakresie swojej 

wiedzy, odczuwa konieczność stałego kształcenia się oraz, 

w razie konieczności, potrafi zwrócić się do innych 

specjalistów. Potrafi również zasugerować pacjentowi 

konieczność konsultacji medycznych. Przestrzega norm 

społecznych oraz praw pacjenta. 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K06 

OM1 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 5 

udział w ćwiczeniach 40 

udział w seminariach - 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 30 

przygotowanie do seminariów - 

przygotowanie do kolokwiów   15 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne - 

Łącznie 90 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

45 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 70 2,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01 

EK01 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

dydaktycznych 

kolokwium zaliczeniowe 

EU01 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

ocena zdolności do samodzielnej pracy 

kolokwium zaliczeniowe 

Data 

opracowania 

sylabusa 

2014-04-04 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr hab. med. Arleta Kowala-Piaskowska 
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Adres jednostki, telefon kontaktowy, fax, e-mail: 

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM w Poznaniu 

ul. Szwajcarska 3,  61-285 Poznań 

tel. 61/8739376,  fax: 61/8773687 

e-mail: rkaczmar@amp.edu.pl 

 

Kierownik jednostki: 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska 

 

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę: 

Prof. UM dr hab. n. med. Arleta Kowala - Piaskowska 

kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 

tel. 61/8739292. 

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w: 

- od poniedziałku do czwartku przez 2 tygodnie w godz. 8.00 – 11.45 – ćwiczenia kliniczne przy łóżku 

chorego  

- w piątek 11.10.2013 w godz. 8.00 – 9.30  – wykłady (2), tematyka poniżej 

- w piątek 18.10.2013 w godz. 8.00 – 10.15 – wykłady (3), tematyka poniżej 

 

Regulamin zajęć dydaktycznych. 

Zajęcia rozpoczynają się punktualnie – zgodnie z programem. Nieobecność na zajęciach, nawet 

jednorazowa, wymaga usprawiedliwienia i odrobienia w uzgodnionej formie. Jedno spóźnienie do 10 minut 

będzie uwzględnione tylko wyjątkowo. 

 

Oddział Chorób Zakaźnych wymaga specjalnych metod ochrony przed zakażeniem. Podstawowym 

sposobem prewencji jest zasada bardzo częstego mycia rąk oraz stosowania do bieżącej ich dezynfekcji 

płynów, które znajdują się przy salach chorych. 

 

Niedozwolone jest spożywanie posiłków podczas seminariów i ćwiczeń. 

Niedozwolone jest pożyczanie od pacjentów jakichkolwiek przedmiotów osobistych. 

Studentki w ciąży powinny uzyskać informację od lekarza prowadzącego, czy na Oddziale znajdują się 

pacjenci z chorobami zagrażającymi rozwijającemu się płodowi w celu omówienia zasad odbywania zajęć.  

Proszę dbać o fartuchy i nie rozrzucać ich w sposób bezładny w przypadkowych miejscach. Fartuchy 

muszą być zapięte. 

W określonych sytuacjach powinny być stosowane rękawiczki ochronne.   

 

Program nauczania przedmiotu „CHOROBY ZAKAŹNE”: 

- epidemiologia, podstawy diagnostyki i terapii, profilaktyka chorób zakaźnych; 

- zakażenia wirusami hepatotropowymi; 

- zakażenie HIV i związane z nim infekcje oportunistyczne; 

- zakażenia szpitalne 

 

Tematyka wykładów: 

Wirusowe zapalenia wątroby - dr med. Paweł Migdalski 

Zakaźne schorzenia jelitowe – dr med. Paweł Migdalski 

Zakażenie HIV i AIDS – uwagi praktyczne – dr med. Beata Bolewska 

Ostre zakażenia jamy nosowo-gardłowej, anginy – dr med. Maciej Bura 

Zakażenia szpitalne – dr med. Agnieszka Adamek 

 

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w ostatnim dniu zajęć na podstawie obecności na zajęciach i zdanego 

kolokwium (ustnie) u asystenta prowadzącego ćwiczenia. 

 

Terminy ćwiczeń – zgodnie z planem przedstawionym przez Dziekanat. 

Literatura obowiązująca: 

„Choroby zakaźne i pasożytnicze”, red. J. Cianciara, J. Juszczyk, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2012. 

„Choroby zakaźne i pasożytnicze”, red. Z Dziubek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010. 

 

 

mailto:rkaczmar@amp.edu.pl
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Studenckie Koło Naukowe:  

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska 

(kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00; tel. 61/ 8739376). 

Cele dydaktyczne – przedmiot choroby zakaźne: 

W trakcie zajęć z chorób zakaźnych studenci zapoznają się z etiopatogenezą, obrazem klinicznym, 

diagnostyką, leczeniem, epidemiologią oraz profilaktyką współcześnie występujących chorób zakaźnych.  

Studenci poznają zasady bezpiecznej pracy z chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, ze 

szczególnym uwzględnieniem chorób wysoce zakaźnych.  

Kompetencje - studenci poznają podstawowe objawy najczęstszych chorób zakaźnych, zasady 

postępowania. Szczególny nacisk jest położony na  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego.  

 

Opis przedmiotu – choroby zakaźne  

Zajęcia przy łóżku chorego (ćwiczenia) mają podstawowe znaczenie w nauczaniu przedmiotu - choroby 

zakaźne. 

Student wcześniej poznaje zasady bezpiecznego postępowania (gł. zasad poruszania się w oddziale 

zakaźnym) z pacjentem zakażonym. Studenci uczestniczą w zabiegach diagnostycznych wykonywanych u 

chorych, np. biopsja wątroby, badanie endoskopowe górnego odcinka  przewodu pokarmowego.  

Wykłady omawiają najważniejsze zagadnienia dotyczące chorób zakaźnych.  
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DIETOTERAPIA W ZABURZENIACH UKŁADU ENDOKRYNOLOGICZNEGO  

U DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

Brak sylabusa i regulaminu zajęć w Dziekanacie WL II 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka

 Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne

 

Nazwa 

przedmiotu 
Fizjologia żucia

 
Punkty ECTS 4 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej 

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 
Dr hab. Jerzy Sokalski Osoba/y zaliczająca/e Dr hab. Jerzy Sokalski 

Rodzaj 

przedmiotu 

obowiązkowy 

 

semestr 

V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

„  -  „ 

Obszar 

nauczania 
nauki medyczne 

Cel kształcenia 
Opanowanie wiedzy w zakresie rozwoju i fizjologii  układu stomatognatycznego oraz wiedzy na 

temat podstawowych chorób jamy ustnej i ich wpływu na prawidłowy proces odżywiania 

Treści 

programowe 

Wykłady  

Budowa i funkcja układu stomatognatycznego  

Procesy patologiczne jamy ustnej 

Choroby twardych tkanek zęba 

Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej 

Procesy zapalne jamy ustnej 

Ćwiczenia 

Rozwój układu stomatognatycznego 

Fizjologia żucia - procesy ssania, gryzienia i połykania  

Zaburzenia rozwojowe zębów oraz szczęk i ich wpływ na proces odżywiania 

Zmiany w układzie stomatognatycznym zachodzące w procesie starzenia 

Ślina, skład oraz jej rola w procesie trawienia 

Znaczenie żywienia w profilaktyce próchnicy 

Wybrane choroby stawów skroniowo-żuchwowych a zaburzenia funkcji żucia 

Metody przywracania funkcji żucia po utarcie zębów 

Metody rehabilitacji narządu żucia pacjentów po zabiegach onkologicznych w obrębie szczęk 

Seminaria 

„  -  „ 

Inne 

„  -  „ 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykłady , ćwiczenia, prezentacje multimedialne przygotowywane również przez studentów, 

opracowanie zagadnień szczegółowych, dyskusja. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Kolokwium zaliczeniowe 

Literatura 

podstawowa 

Jańczuk Z.: PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII: PZWL. 1975 

Mitchell L., Mitchell D.A.: OKSFORDZKI PODRĘCZNIK STOMATOLOGII KLINICZNEJ. 

PWN  warszawa 1995 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Łasiński W.: ANATOMIA GŁOWY dla Stomatologów. PZWL 1970 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 
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kształcenia kształcenia 

EW 01 Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze 

szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz 

procesów trawienia i wchłaniania. 

 OM1_W01 

     EW 02 Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do 

późnej starości i potrafi zaplanować żywienie 

dostosowane do naturalnych etapów rozwoju człowieka. 

      OM1_W02 

   Bilans 

nakładu pracy 

studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 10 

udział w ćwiczeniach 20 

udział w seminariach  

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 40 

przygotowanie do seminariów  

przygotowanie do kolokwiów   30 

przygotowanie do egzaminu   

inne  

Łącznie 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

30 3 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym   

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW 02 Bieżąca ocena zdolności do rozwiązywania 

problemów 

Kolokwium końcowe 

Data 

opracowania 

sylabusa 

12.05 2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr hab. Jerzy Sokalski 

 

 

Osoba zaliczająca i odpowiedzialna za przedmiot: Jerzy Sokalski 

Rodzaj i liczba zajęć:   wykłady 10 godzin   ćwiczenia  30 godzin 

Przedmiot  obowiązkowy. 

Regulamin zajęć: 

1. Wykłady oraz ćwiczenia są zajęciami obowiązkowymi  

2. Studenci zobowiązani są do przygotowania się teoretycznego i aktywnego uczestniczenia w 

zajęciach. 

3. Studenci, którzy wykazali się niedostatecznym przygotowaniem do ćwiczenia zobowiązani są do 

zaliczenia danego tematu u prowadzącego zajęcia.  

4. Trzy lub więcej nieobecności na zajęciach pociąga za sobą ich nie zaliczenie.  

5. Trzy spóźnienia na zajęcia uznaje się za jedną nieobecność.  

6. Po zakończeniu zajęć, studenci zdają kolokwium zaliczeniowe.  

7. Do kolokwium przystąpić mogą osoby, które odbyły cykl zajęć i nie mają zaległości. 

8. Nie zaliczenie kolokwium w pierwszym terminie zobowiązuje studenta do przystąpienia do 

kolokwium poprawkowego w terminie dwóch tygodni od zakończenia ćwiczeń.  

9. Student, który nie zdał kolokwium w kolejnym trzecim terminie zdaje kolokwium komisyjne. 

10. Studenci, którzy nie wywiążą się z obowiązków wynikających z regulaminu, nie uzyskają 

zaliczenia.  

 

Tematy wykładów: 
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Budowa i funkcja układu stomatognatycznego  

Procesy patologiczne jamy ustnej a funkcja żucia 

Tematyka ćwiczeń: 

Rozwój układu stomatognatycznego 

Fizjologia żucia - procesy ssania, gryzienia i połykania  

Zaburzenia rozwojowe zębów oraz szczęk i ich wpływ na proces odżywiania 

Zmiany w układzie stomatognatycznym zachodzące w procesie starzenia 

Ślina, skład oraz jej rola w procesie trawienia 

Znaczenie żywienia w profilaktyce próchnicy 

Wybrane choroby stawów skroniowo-żuchwowych a zaburzenia funkcji żucia 

Metody przywracania funkcji żucia po utarcie zębów 

Metody rehabilitacji narządu żucia pacjentów po zabiegach onkologicznych w obrębie szczęk 
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KLINICZNY ZARYS CHORÓB 

 

---- patrz strona  126, cd. materiału z II roku I stopnia 
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PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ 

 

 

Brak sylabusa i regulaminu zajęć w Dziekanacie WL II 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka

 Poziom i tryb 

studiów 
II stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Metodologia prac naukowych

 
Punkty ECTS 1 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych,  

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 
Rafał Staszewski, dr n med. Osoba/y zaliczająca/e Rafał Staszewski, dr n med. 

Rodzaj 

przedmiotu 
Obowiązkowy 

Semestr  

V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

3 

ćwiczenia 

- 

seminaria 

12 

Obszar 

nauczania 

Metodologia badań naukowych. Zasady pisania prac naukowych, pracy licencjackiej i 

magisterskiej w obszarze nauk medycznych. Źródła literatury przedmiotu. Krytyczna analiza 

danych naukowych. Język pracy naukowej 

Cel kształcenia 

Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i 

planu pracy. Zdobycie umiejętności analizy literatury przedmiotu. Przygotowanie do , 

interpretacji danych i formułowania wniosków. Nabycie umiejętności posługiwania się językiem 

naukowym, pisania prac naukowych, popularnonaukowych i pisania pracy dyplomowej  

Treści 

programowe 

Wykłady  

Cele i funkcje badań naukowych. Zadania badań naukowych. Zasady procesu poznania 

naukowego. Procesy poznania myślowego. Rodzaje wyjaśnień naukowych. Typy badań 

naukowych. Procedury badawcze 

Ćwiczenia 

1. Rodzaje i formy eksperymentu naukowego. Prawo nauki  

2. Logika jako metoda współczesnych badań naukowych, indukcja jako podstawowa metoda 

nauk empirycznych, niezawodność dedukcji. 

3. Literatura przedmiotu i źródła pozyskiwania danych naukowych. Analiza materiałów 

źródłowych. Zasady ochrony własności intelektualnej.  

4. Technika pisania pracy naukowej i dyplomowej – pisarstwo naukowe i wymagania stawiane 

pracom dyplomowym 

5. Język pracy naukowej – ćwiczenia z zasad formułowania zrozumiałego tekstu  

6. Praca popularnonaukowa – zasady pisania, odbiorcy, styl i język  

Seminaria 

- 

Inne 

- 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

 

Wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

 

Obecność na zajęciach, przygotowanie pracy naukowej na podstawie przeprowadzonych badań  

Literatura 

podstawowa 

Zieliński J., METODOLOGIA PRACU NAUKOWEJ, ASPRA-JR, Warszawa 2012. 
 

Radomski D., Grzanka A., METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH W MEDYCYNIE, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Poznań, 2011
 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Pawlik k., Zenderowski R., DYPLOM Z INTERNETU. JAK KORZYSTAĆ Z INTERNETU 

PISZĄC PRACE DYPLOMOWE, 2013, CeDeWu 

 

Gawęcki J.,Wagner W. PODSTAWY METODOLOGII BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH W 

NAUCE O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1984. 
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Lenartowicz h., Kózka M., .METODOLOGIA BADAŃ W PIELĘGNIARSTWIE, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 

 

Francuz P., Mackiewicz R.,  LICZBY NIE WIEDZĄ SKĄD POCHODZĄ: PRZEWODNIK PO 

METODOLOGII I STATYSTYCE, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk 

Społecznych., Lublin  

 

Tomanek P., PROJEKTOWANIE BADANIA JAKOŚCIOWEGO, Projektowanie badania 

jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 

Numer efektu 

kształcenia 
 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu dietetyka 

oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

K_W24
 

OM1_W04
 

 

EU01 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EU02 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EK01 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 
 
3 

udział w ćwiczeniach 
 
15 

udział w seminariach 
 
0 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 
 
- 

przygotowanie do seminariów 
 
5 

przygotowanie do kolokwiów   10 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne 
 
- 

Łącznie 30 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

15 0,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 15 0,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01, EU01, 

EU02, EK01 

 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy, ocena 

przygotowanych prac naukowych   

Data 

opracowania 

sylabusa 

30.08.0214 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Rafał Staszewski 

rafal.staszewski@ump.edu.pl 
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Dane jednostki 

Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu 

Ul. Długa ½, 61-848 Poznań 

Tel./Fax: 61 854-90-90 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Rafał Staszewski 

 

Regulamin zajęć 

1. Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. 

2. Dopuszcza się jedną nieobecność.  

3. W przypadku większej liczby nieobecności na seminarium lub ćwiczeniu, student jest 

zobligowany do zaliczenia obowiązującego materiału podczas konsultacji, w ciągu 

dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności. Po uzyskaniu zgody prowadzącego 

poszczególne zajęcia można zaliczyć z inną grupą, jeśli jest taka możliwość  

4. Obecność usprawiedliwiona (np. zwolnienie lekarskie) nie zwalnia od zaliczenia 

materiału.  

5. Opuszczenie i nie zaliczenie trzech zajęć z przedmiotu i ich nie zaliczenie skutkuje 

niedopuszczeniem do zaliczenia lubi/i egzaminu z przedmiotu.  

6. Student ma prawo wyjaśniać swoje wątpliwości w trakcie prowadzonych zajęć, jak i 

podczas konsultacji. 

7. Prowadzący zajęcia ustalana na początku zajęć stały termin konsultacji, a także podaje 

kontakt mailowy w przypadku konieczności ustalenia innego terminu konsultacji przez 

studentów.  

8. Programy zajęć i literatura przedmiotu zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.  

9. Zaliczenia przedmiotów dokonuje osoba prowadząca przedmioty. 

10. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanej pracy studenckiej lub 

prezentacji i testu wiedzy (test wyboru)  a w przypadku egzaminu przedmiot 

dodatkowym testem egzaminacyjnym (test wyboru wraz z pytaniami otwartymi). 

11. Ustala się dwa terminy egzaminów, a wyniki egzaminu podawane są najpóźniej po 

dwóch tygodniach od przeprowadzenia egzaminu . 

12. Egzaminy poprawkowe składa się po przeprowadzeniu dwóch terminów 

egzaminacyjnych. 

13. Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o powtórny egzamin w celu poprawienia oceny 

dostatecznej, dość dobrej lub dobrej. W takiej sytuacji wymagana jest co najmniej ocena 

dobra uzyskana z zaliczeniowej pracy studenckiej.  

14. W przypadku uzyskania zaliczenia na ocenę lub zdania egzaminu z przedmiotu, w innej 

niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczelni, student, o 

ile chce zostać zwolniony z zajęć, lub egzaminu, zobowiązany jest do zgłoszenia się 

przed rozpoczęciem zajęć do osoby prowadzącej zajęcia. Prowadzący zajęcia podejmuje 

decyzję o zwolnieniu z zajęć i przepisaniu oceny na podstawie przedłożonego wpisu do 

indeksu oraz programu zajęć. Zaliczenie przedmiotu i przepisanie oceny nie zwalnia 

studenta z konieczności przedłożenia pracy zaliczeniowej.  

15. Zgłoszenie się studenta z wnioskiem o przepisanie oceny dopiero po zakończeniu zajęć z 

przedmiotu i nie uczęszczanie na zajęcia powoduje nie przepisanie oceny.  
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Opieka dietetyczna nad 

pacjentem w szczególnie 

trudnej sytuacji klinicznej i 

socjologicznej 

Punkty ECTS 3 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki, 

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 

prof. dr hab. n. med. Marian 

Grzymisławski 
Osoba/y zaliczająca/e 

mgr inż. Michalina Nowak 

mgr Małgorzata Włochal 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy V 

Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

 
 wykłady 

- 

    
ćwiczenia 

30 

seminaria 

10 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

1. Zapoznanie z przypadkami klinicznymi wymagającymi wprowadzenia szczególnych 

interwencji dietetycznych (choroby współtowarzyszące, powikłania, polipragmazja, sytuacja 

socjoekonomiczna). 

2. Nabycie umiejętności analizowania złożonych przypadków klinicznych, w oparciu o wyniki 

badań laboratoryjnych, obrazowych oraz wywiad socjoekonomiczny. 

3. Nauka planowania złożonego postępowania dietetycznego, w odniesieniu do 

przeanalizowanych przypadków. 

4. Przełożenie ustalonych założeń terapii żywieniowej na praktyczne wskazówki  

i indywidualne plany żywieniowe. 

5. Nabycie umiejętności modyfikacji zaplanowanych działań dietetycznych na podstawie 

aktualnego obrazu klinicznego pacjenta oraz efektywności dotychczasowej terapii 

żywieniowej. 

Treści 

programowe 

Wykłady  

 

Ćwiczenia 

1. Współwystępowanie cukrzycy z innymi jednostkami chorobowymi (np. choroby nerek, 

choroby górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego). 

2. Współwystępowanie zaburzeń metabolicznych. 

3. Żywieniowe wyrównywanie zaburzeń metabolicznych u pacjentów nefrologicznych. 

4. Współwystępowanie alergii i nietolerancji pokarmowych z chorobami przewodu 

pokarmowego. 

5. Terapia żywieniowa pacjenta na diecie wegetariańskiej. 

6. Diety o zmienionej konsystencji. 

7. Zastosowanie preparatów specjalnego przeznaczenia żywieniowego w planowaniu terapii 

dietetycznej. 

8. Dieta redukcyjna w zaburzeniach czynnościowych jelit. 

9. Ustalanie diet redukcyjnych u pacjentów z trudną sytuacją socjoekonomiczną  

i zmianowym trybem pracy. 

Seminaria 

 

Inne 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody aktywizujące – metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna 

Metody programowane – z wykorzystaniem komputera 

Metody praktyczne – metoda projektów 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie w oparciu o obecność oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń. 

Zaliczenie pisemne (umiejętność zaplanowania terapii żywieniowej dla pacjenta) 
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Literatura 

podstawowa 

Ciborowska H., Rudnicka A. DIETETYKA. ŻYWIENIE ZDROWEGO I CHOREGO CZŁOWIEKA. PZWL, 

2012. 

 

Gawęcki J., Hryniewiecki L. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. PODSTAWY NAUKI O ŻYWIENIU, tom I i II. 

PWN, Warszawa, 1998. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

Jarosz M. PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK DIETETYKI. IŻŻ, Warszawa, 2010. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 
Rozumie i potrafi wyjaśnić społeczne i ekonomiczne 

uwarunkowania zdrowia i choroby. 
K_W11 OM1_W02 

EW02 

Potrafi rozpoznać i dokonać korekty sposobu żywienia  

u osób z nieprawidłowa masą ciała (niedożywionych 

oraz/lub osób z nadwagą/otyłością). 

K_W13 OM1_W03 

EW03 

Zna zasady postępowania dietetycznego w tych 

chorobach w zależności od stopnia zaawansowania 

choroby. 

K_W17 OM1_W03 

EU01 

Potrafi udzielić porady dietetycznej w ramach zespołu 

terapeutycznego. Potrafi prowadzić dokumentację 

dotycząca podejmowanych działań. 

K_U02 OM1_U01 

EU02 

Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi 

chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować  

i wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń 

metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 

K_U05 

 
OM1_U02 

EU03 
Potrafi wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych w 

planowaniu żywienia. 
K_U08 OM1_U02 

EU04 
Potrafi obliczyć indywidualne zapotrzebowanie na 

energię oraz makro i mikroskładniki odżywcze. 
K_U012 OM1_U03 

EU05 
 Posiada umiejętność obsługi komputera oraz 

pozyskiwania, gromadzenia i przechowywania  danych 

związanych z wykonywanym zawodem. 

K_U019 OM1_U05 

EK01 
Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do innych specjalistów. 
K_K01 OM1_K01 

EK02 Posiada umiejętność stałego dokształcania się. K_K03 OM1_K01 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach - 

udział w ćwiczeniach 30 

udział w seminariach 10 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 10 

przygotowanie do seminariów 10 

przygotowanie do kolokwiów   10 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne - 

Łącznie 70 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
40 1,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 40 1,5 
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Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01  Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć; 

Obserwacja studenta w trakcie dyskusji 

dydaktycznej. 

Zaliczenie pisemne 

EW02 

EW03 

EU01 

Obserwacja zdolności do samodzielnej pracy; 

Weryfikacja przygotowanych planów 

żywieniowych.
 

EU02 

EU03 

EU04 

EU05 

EK01 
Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć. 

EK02 

Data 

opracowania 

sylabusa 

10.06.2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

mgr inż. Michalina Nowak 

mgr Małgorzata Włochal 

 
 

Dane jednostki 

Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski, mariangrzym@ump.edu.pl 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań 

Tel./Fax: 61 869 13 14; 61 869 1157 

Strona internetowa: www.metabolika.ump.edu.pl  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. Marian Grzymisławski 

Osoba kontaktowa dla studentów: Dr n. med. Ewelina Swora-Cwynar, email: eswora@ump.edu.pl ,  

 

REGULAMIN – Opieka dietetyczna nad pacjentem w szczególnie trudnej sytuacji klinicznej 

i socjologicznej  

1. Przedmiot obejmuje: 10xseminarium, 30xćwiczenia 

2. Obecność na wszystkich w/w zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność 

nieusprawiedliwiona, pozostałe nieobecności usprawiedliwione należy odrabiać w terminie 

podanym przez prowadzącego zajęcia. Pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione 

zwolnieniem lekarskim bądź innym dokumentem potwierdzającym konieczność nieobecności na 

zajęciach (np. ksero aktu zgonu członka rodziny, potwierdzenie udziału w konferencji, 

zaświadczenie lekarskie). Nieobecność - jedynie spowodowana bardzo ważnymi przyczynami - 

wymaga zaliczenia w formie pisemnego sprawozdania, na temat oraz według wytycznych 

podanych przez prowadzącego zajęcia. 

3. Formuła ćwiczeń: na wstępie każdego z ćwiczeń przedstawiony i omówiony zostanie przypadek 

kliniczny. W odniesieniu do niego studenci w parach, ustalonych na pierwszych zajęciach 

przygotowują trzydniowy plan żywieniowy, zbilansowany pod względem podaży składników 

odżywczych, realizujący główne cele terapii żywieniowej i uwzględniający szczególnie trudne 

sytuacje kliniczne i/ lub socjologiczne. 

4. Celem zaliczenia każdego z ćwiczeń, każda z par studentów zobowiązana jest przedstawić 

prowadzącemu efekt pracy (minimum 2 w pełni zbilansowane dni planu żywieniowego). 

5. W przypadku, kiedy czas zajęć jest dla studenta niewystarczający, aby w pełni zaplanować 

trzydniowy plan żywieniowy, jest on zobowiązany do przesłania diety drogą elektroniczną do 

osoby prowadzącej zajęcia do godziny 24:00 dnia poprzedzającego zajęcia w kolejnym tygodniu.  

6. Uzyskanie zaliczenia seminariów i ćwiczeń jest podstawą do przystąpienia do egzaminu z 

przedmiotu, który sprawdzać będzie umiejętność zaplanowania terapii żywieniowej dla pacjenta 

http://www.metabolika.ump.edu.pl/
mailto:eswora@ump.edu.pl
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(analiza zadanego przypadku, określenie celów i planu postępowania żywieniowego, rozpisanie 

jednodniowej diety z wykorzystaniem tabel składu i wartości odżywczej. 

7. Na egzamin należy zgłosić się z legitymacją studencką w terminie i miejscu podanym przez 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne.  

8. Wyznaczone zostaną 2 terminy egzaminu, drugi będzie terminem poprawkowym. Niestawienie 

się na pierwszy z terminów jest jednoznaczne z niezaliczeniem egzaminu i uzyskaniem oceny 

niedostatecznej. Ustalenie indywidualnego terminu egzaminu jest możliwe tylko po uzyskaniu 

pisemnej zgody od Dziekana. 

9. Zaliczenie przedmiotu odbywa się według zasad zawartych w regulaminie studiów 

obowiązujących studentów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu: 

 

Wymagany procent Ocena 

< 60 % niedostateczny 

60 – 67 % dostateczny 

68 – 75 % dość dobry 

76 – 83 % dobry 

84 – 91 % ponad dobry 

92 – 100 % bardzo dobry 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
DIETETYKA 

Poziom i tryb 

studiów 
I STOPIEŃ STACJONARNE 

Nazwa 

przedmiotu 
Podstawy pielęgniarstwa Punkty ECTS 1 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego  

                                                           Wydział Nauk o Zdrowiu 

Koordynator 

przedmiotu 

 Dr hab. Krystyna Jaracz    

            Prof. UM 
Osoba/y zaliczająca/e 

Dr hab. Krystyna Jaracz                 

Prof. UM 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr 

V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

 

ćwiczenia 

10 

seminaria 

5 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 
Poznanie zasad opieki pielęgniarskiej nad pacjentem żywionym doustnie, dojelitowo oraz 

pozajelitowo 

Treści 

programowe 

Wykłady  

 

Ćwiczenia 

TP01. Składowe historii choroby pacjenta; w tym dokumentacja pielęgniarska  oraz dokumentacja   

           dotycząca żywienia i stanu  odżywienia 

TP02  Specyfika żywienia i doustnego wspomagania suplementacyjnego w przebiegu  leczenia     

           schorzeń   neurologicznych, zasady karmienia osoby niepełnosprawnej        

TP03. Specyfika żywienia pacjenta  leczonego chirurgicznie      

TP04. Procedury opieki pielęgniarskiej i dietetycznej  w przebiegu dojelitowego leczenia      

          żywieniowego          

TP05  Procedury opieki pielęgniarskiej i dietetycznej w przebiegu pozajelitowego leczenia      

          żywieniowego  

TP06. Edukacja żywieniowa pacjenta ze schorzeniami neurologicznymi oraz  pacjenta leczonego   

           chirurgicznie 

Seminaria 

TP01.  Choroby  neurologiczne a zaburzenia odżywiania                                                                                                           

TP02   Zasady żywienia i doustnego wspomagania suplementacyjnego w chorobach   

            neurologicznych np. udaru mózgu 

TP03.  Podstawowe zasady żywienia  i doustnego wspomagania suplementacyjnego w okresie   

            okołooperacyjnym   

TP04.  Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem żywionym dojelitowo  

TP05.  Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem żywionym pozajelitowo 

Inne 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne 

Metody aktywizujące: seminarium, dyskusja dydaktyczna 

Metody eksponujące: pokaz, ćwiczenia kliniczne, prezentacja 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Kolokwium 

Literatura 

podstawowa 

*Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008 

*Walewska E.:  Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. PZWL, Warszawa 2012 

*Jarosz M.: Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Instytut żywności i żywienia, 

2011 
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Literatura 

uzupełniająca 

 

 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna zasady żywienia  pacjenta ze schorzeniami 

neurologicznymi oraz pacjenta leczonego chirurgicznie i 

uwzględnia je w planowani, organizowaniu i  

realizowaniu opieki żywieniowej  

K_W12, K_W13, 

K_W16,K_W17, 

K_W18,                   OM1_W03 

EW02 Zna model  opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 

żywionym dojelitowo oraz pozajelitowo. Posiada wiedzę 

na temat zakresu współpracy w zespole terapeutycznym    

K_W01, K_W08, 

K_W10,  

K_W16, K_W19, 

OM1_W01 

OM1_W02 

OM1_W03 

EU01 Potrafi praktycznie wykorzystać informacje pochodzące z 

dokumentacji pielęgniarskiej do zdiagnozowania  

problemów żywieniowych hospitalizowanych pacjentów  

K_U02,    

K_U03                  

OM1_U01 

EU02 Potrafi identyfikować problemy żywieniowe pacjenta ze 

schorzeniami neurologicznymi. Potrafi zaplanować, 

organizować i realizować żywienie  osoby 

niepełnosprawnej 

K_U03,  K_U05            

K_U06,  K_U07            

K_U09,  

K_U14; K_U18               

OM1_U02 

 

 

OM1_U03 

EU03 Potrafi  wyjaśnić wpływ  zabiegu operacyjnego na 

metabolizm.  Potrafi  zaplanować i realizować  opiekę 

żywieniową nad pacjentem leczonym chirurgicznie.  

K_U03,  K_U05            

K_U06,  K_U07            

K_U09,   

K_U14                                                  

OM1_U02 

 

 

OM1_U03 

EU04 Potrafi   przeprowadzić procedurę żywienia dojelitowego    

metodą dostosowaną do potrzeb pacjenta. Potrafi   podjąć 

wspólne działania   w ramach zespołu terapeutycznego 

zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentem   

K_U03,   K_U08           

K_U09,    

K_U12                    

OM1_U02 

 

OM1_U03 

EU05 Potrafi  podjąć działania związane z pielęgnacją 

centralnego dostępu żylnego do żywienia pozajelitowego 

zgodnie z obowiązującymi zasadami. Potrafi realizować 

żywienie pozajelitowe we współpracy z zespołem 

terapeutycznym 

K_U03,   K_U08           

K_U09,    

K_U12                    

OM1_U02 

 

OM1_U03 

EU06 Potrafi  prowadzić edukację żywieniową, posiada 

umiejętność dostosowania  porad dietetycznych do stanu 

klinicznego pacjenta, jego wieku, percepcji, potrzeb i 

oczekiwań   

K_U01,    

K_U04 
 

OM1_U01 

EK01 Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy 

zwrócić się do innych specjalistów 

K_K01            OM1_K01 

EK02 Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi 

potrzebę konsultacji medycznej 
K_K02            OM1_K01 

EK03 Posiada umiejętność stałego dokształcania się K_K03            OM1_K01 

EK04 Przestrzega zasad etyki zawodowej K_K04            OM1_K02 

EK05 Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na 

pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta 

(klienta) i grup społecznych 

K_K05            OM1_K02 

EK06 

 

 

Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji 

dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego 

oraz jego możliwych następstwach i ograniczeniach 

K_K06 

 

OM1_K03 

EK07 Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników 

ochrony zdrowia 
K_K07      OM1_K03 

EK08 Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i 

właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 

K_K08 OM1_K03 
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EK09 Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ergonomii 

K_K09 OM1_K03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach  

udział w ćwiczeniach 10 

udział w seminariach 5 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 6 

przygotowanie do seminariów 2 

przygotowanie do kolokwiów   4 

przygotowanie do egzaminu   

inne  

Łącznie 27 

Punkty ECTS za przedmiot 1 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
15 0,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 12 0,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01-EW02 Wejściówka Kolokwium 

EU01-EU06 Obserwacja  pracy studenta Kolokwium 

EK01-EK09 Obserwacja  studenta w trakcie zajęć Zaliczenie 

Data 

opracowania 

sylabusa 

14.11. 2017 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

                 Dr  hab. Krystyna Jaracz Prof. UM 

mgr. Maria  Wilkiewicz 

mgr. Aleksandra Głowacka 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka

 Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Prawo i ekonomika w 

ochronie zdrowia
 Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych 

Wydział Lekarski II   

Koordynator 

przedmiotu 
Prof. dr hab. A. Tykarski Osoba/y zaliczająca/e Prof. dr hab. A. Tykarski,  

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

semestr  

I 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

10 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar 

nauczania 

Uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

w zakresie świadczenia usług związanych w poradnictwem dietetycznym. Społeczne i 

ekonomiczne uwarunkowania zdrowia i choroby. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce oraz 

programy profilaktyczne realizowane w ramach zdrowia publicznego. Podstawy prawa i ekonomiki 

w ochronie zdrowia.  

Cel kształcenia 

Ukazanie roli uwarunkowań makro i mikroekonomicznych w systemie ochrony zdrowia i ich 

wpływu na dostępność i zakres oferowanych świadczeń zdrowotnych, zaprezentowanie 

różnorodnych narzędzi wykorzystywanych w doskonaleniu jakości usług medycznych, w tym w 

obszarze dietetyki, ukazanie aspektów ekonomicznych planowania strategii zdrowotnych dla 

systemu opieki zdrowotnej, omówienie prawodawstwa żywieniowego, zaprezentowanie 

podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa medycznego w Polsce, w tym praw pacjenta i 

odpowiedzialności w zawodach medycznych, przedstawienie obszarów prawa gospodarczego i 

prawa pracy, przydatnych w pracy zawodowej dietetyka  

Treści 

programowe 

Wykłady  

1. System ochrony zdrowia w Polsce. Organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia na 

tle wybranych krajów OECD 

2. Prawo medyczne – podstawy prawa w ochronie zdrowia. Prawa pacjenta  

3. Wybrane obszary prawodawstwa żywieniowego. 

4. Odpowiedzialność cywilna i karna w zawodach medycznych. Zdarzenia niepożądane i błąd 

medyczny 

5. Jakość w opiece zdrowotnej – od teorii do praktyki  

6. Prawne aspekty wykonywania zawody dietetyka. Podstawy prawa pracy i prawa 

gospodarczego. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.  

Ćwiczenia 

1. Funkcje systemu ochrony zdrowia. Cele i zadania na przykładzie NPZ. Programy profilaktyki 

zdrowotnej i promocji zdrowia w obszarze dietetyki.  

2. Systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach UE. Podstawowe modele systemu ochrony 

zdrowia: zabezpieczeniowy, ubezpieczeniowy, hybrydowy. Kontraktowanie świadczeń.  

3. Jakość i bezpieczeństwo leczenia w praktyce szpitalnej – narzędzia poprawy jakości, techniki 

pomiaru jakości usług medycznych, interdyscyplinarny zespół terapeutyczny a jakość 

świadczeń medycznych 

4. Jakość  certyfikowana – akredytacja i system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 

9001:200 w obszarze żywienia pacjentów. 

5. Ekonomika ochrony zdrowia: ekonomiczna ocena usług zdrowotnych, farmakoekonomika, 

makroekonomia zdrowia. 

6. Zarządzanie finansami w praktyce medycznej: podstawy zarządzania finansami w instytucjach 

opieki zdrowotnej, próg rentowności i potencjał rynkowy, rachunek kosztów, leasing i 

kredyty. 

7. Sytuacja żywnościowa i żywieniowa w Polsce i wybranych krajach na świecie. 

Seminaria 

- 
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Inne 

-   

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, metoda przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja 

dydaktyczna, film, seminarium  

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

1. Obecność na ćwiczeniach; 

2. Opracowanie problemu naukowego i przygotowanie prezentacji w grupach studenckich  

3. Zaliczenie egzaminu końcowego w formie testu  

Literatura 

podstawowa 

1. Nesterowicz M., PRAWO MEDYCZNE, TNOiK, Toruń 2010 

2. Devlin N., Morris S., Parkin D., EKONOMIA W OCHRONIE ZDROWIA, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2012 

3. Getzen T., EKONOMIA ZDROWIA, PWN, Warszawa 2000 

Literatura 

uzupełniająca 

1. Krot K., JAKOŚĆ I MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH, Wolters Kluwer Polska, 2008 

2. Sygit M., ZDROWIE PUBLICZNE, Wolters Kluwer, 2010 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna organizację ochrony zdrowia w Polsce oraz programy 

profilaktyczne realizowane w ramach zdrowia 

publicznego i jest świadomy miejsca dietetyki w ramach 

organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie 

krajowym. 

K_W21 OM1_W04 

 

EW02 

Zna podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia. 

Zna i potrafi stosować uwarunkowania ekonomiczno-

prawne tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług 

związanych w poradnictwem dietetycznym. 

 

K_W22 

 

OM1_W04 

EU01 Potrafi pracować w zespole wielodyscyplinarnym w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem 

K_U03 OM1_W04 

EK01 Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji 

dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego 

oraz jego możliwych następstw i ograniczeń. 

K_K06 OM1_K02 

EK02 Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników 

ochrony zdrowia. 

K_K07 OM1_K02 

EK03 Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne  i 

właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K08 OM1_K03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 10 

udział w ćwiczeniach 20 

udział w seminariach - 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń 15 

przygotowanie do seminariów - 

przygotowanie do kolokwiów   - 

przygotowanie do egzaminu  10 

inne - 

Łącznie 55 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

 
30 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 25 1 



98 

 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01, EW02 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, 

opracowanie prezentacji  

Egzamin teoretyczny 

EU01 ocena zdolności do samodzielnej pracy Egzamin teoretyczny 

EK01, EK02, 

EK03 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć Egzamin teoretyczny 

Data 

opracowania 

sylabusa 

30.04.0214 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Rafał Staszewski,  

rafal.staszewski@ump.edu.pl 

 

Dane jednostki 
Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu 

Ul. Długa ½, 61-848 Poznań 

Tel./Fax: 61 854-90-90 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Rafał Staszewski 

 

Regulamin zajęć 

1. Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. 

2. Dopuszcza się jedną nieobecność.  

3. W przypadku większej liczby nieobecności na seminarium lub ćwiczeniu, student jest zobligowany do 

zaliczenia obowiązującego materiału podczas konsultacji, w ciągu dwóch tygodni od ustania 

przyczyny nieobecności. Po uzyskaniu zgody prowadzącego poszczególne zajęcia można zaliczyć z 

inną grupą, jeśli jest taka możliwość  

4. Obecność usprawiedliwiona (np. zwolnienie lekarskie) nie zwalnia od zaliczenia materiału.  

5. Opuszczenie i nie zaliczenie trzech zajęć z przedmiotu i ich nie zaliczenie skutkuje niedopuszczeniem 

do zaliczenia lubi/i egzaminu z przedmiotu.  

6. Student ma prawo wyjaśniać swoje wątpliwości w trakcie prowadzonych zajęć, jak i podczas 

konsultacji. 

7. Prowadzący zajęcia ustalana na początku zajęć stały termin konsultacji, a także podaje kontakt 

mailowy w przypadku konieczności ustalenia innego terminu konsultacji przez studentów.  

8. Programy zajęć i literatura przedmiotu zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.  

9. Zaliczenia przedmiotów dokonuje osoba prowadząca przedmioty. 

10. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanej pracy studenckiej lub prezentacji i 

testu wiedzy (test wyboru)  a w przypadku egzaminu przedmiot dodatkowym testem egzaminacyjnym 

(test wyboru wraz z pytaniami otwartymi). 

11. Ustala się dwa terminy egzaminów, a wyniki egzaminu podawane są najpóźniej po dwóch tygodniach 

od przeprowadzenia egzaminu . 

12. Egzaminy poprawkowe składa się po przeprowadzeniu dwóch terminów egzaminacyjnych. 

13. Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o powtórny egzamin w celu poprawienia oceny dostatecznej, 

dość dobrej lub dobrej. W takiej sytuacji wymagana jest co najmniej ocena dobra uzyskana z 

zaliczeniowej pracy studenckiej.  

14. W przypadku uzyskania zaliczenia na ocenę lub zdania egzaminu z przedmiotu, w innej niż 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczelni, student, o ile chce zostać 

zwolniony z zajęć, lub egzaminu, zobowiązany jest do zgłoszenia się przed rozpoczęciem zajęć do 

osoby prowadzącej zajęcia. Prowadzący zajęcia podejmuje decyzję o zwolnieniu z zajęć i przepisaniu 

oceny na podstawie przedłożonego wpisu do indeksu oraz programu zajęć. Zaliczenie przedmiotu i 

przepisanie oceny nie zwalnia studenta z konieczności przedłożenia pracy zaliczeniowej.  
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15. Zgłoszenie się studenta z wnioskiem o przepisanie oceny dopiero po zakończeniu zajęć z przedmiotu i 

nie uczęszczanie na zajęcia powoduje nie przepisanie oceny.  
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 

Dietetyka Poziom i tryb 

studiów 

I stopień Stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 
Podstawy 

przedsiębiorczości 
Punkty ECTS 

4 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra Organizacji i Zarzadzania w Opiece Zdrowotnej 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Koordynator 

przedmiotu 
dr Piotr Pagórski 

Osoba/y zaliczająca/e 
dr Piotr Pagórski 

Rodzaj 

przedmiotu 

Obowiązkowy   semestr 

V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

   
wykłady 

15 

   
ćwiczenia 

 

   
seminaria  

30 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi finansów i rachunkowości. 

Przekazanie wiedzy w zakresie majątku jednostki gospodarczej i źródeł jego pochodzenia. 

Wdrożenie podstawowych pojęć związanych z ewidencją operacji gospodarczych i 

funkcjonowania kont księgowych. 

Przekazanie wiedzy w zakresie prowadzenia bieżącej księgowości z wykorzystaniem 

zakładowego planu kont. 

Wdrożenie podstawowych zasad tworzenia informacji ekonomicznej w organizacji. 

Wypracowanie umiejętności kwalifikowania majątku podmiotu gospodarczego. 

Wypracowanie umiejętności kwalifikowania i księgowania operacji gospodarczych. 

Wypracowanie umiejętności prowadzenia bieżącej księgowości. 

Wypracowanie umiejętności sporządzania sprawozdań finansowych. 

Wypracowanie umiejętności poprawiania błędów księgowych. 

Uświadomienie konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu agregacji i 

prezentacji informacji ekonomicznej w podmiocie gospodarczym. 

Uświadomienie służebnej roli księgowości finansowej  w stosunku do osób funkcyjnych 

zarządzających podmiotem leczniczym. 

Treści 

programowe 

Wykłady  

1. Istota i zakres rachunkowości. 

2. Zasady prowadzenia rachunkowości. 

3. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jego pochodzenia. 

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans jednostki gospodarczej. 

5. Funkcjonowanie kont księgowych. 

 
 
Ćwiczenia 

 

 
Seminaria 

1. Kwalifikacja majątku podmiotu gospodarczego. 

2. Bilans i jego składniki. 

3. Rachunek zysków i strat. 

4. Kwalifikowanie zdarzeń i operacji gospodarczych. 

5. Ewidencja operacji gospodarczych. 

6. Kwalifikowanie operacji gospodarczych do księgowania. 

7. Korespondencja kont księgowych. 

8. Otwieranie, księgowanie i zamykanie kont. 
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9. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald. 

10. Poprawianie błędów księgowych. 

 

Inne 

 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Metody podające – wykład informacyjny. 

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny. 

Metody aktywizujące – seminarium. 

Metody praktyczne – ćwiczenia rachunkowe. 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Ocenianie formujące: wejściówki obejmujące obszary tematyczne, dyskusje. 

Ocenianie podsumowujące: zadanie sprawdzające – test i zadanie zaliczeniowe z podstawowych 

zagadnień rachunkowości. 

Literatura 

podstawowa 

 

Kizukiewicz Teresa, RACHUNKOWOŚĆ – ZASADY PROWADZENIA WEDŁUG 

ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 

2009 r. 

Kołaczyk Zdzisław, RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, Wydawnictwo AE Poznań 2006 r. 

Literatura 

uzupełniająca 

 

 
Gierusz B., PODRĘCZNIK SAMODZIELNEJ NAUKI KSIĘGOWANIA, Wyd.ODDK, Gdańsk 

2015 r. 

 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

EW01 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych pojęć 

dotyczących rachunkowości finansowej. 
K_W22 OM1_W04 

EW02 Rozumie zasady tworzenia majątku jednostki 

gospodarczej i źródeł jego pochodzenia. 
K_W22 OM1_W04 

EW03 Zna zasady tworzenia bilansu otwarcia. K_W22 OM1_W04 

EW04 Zna zasady kwalifikowania operacji gospodarczych. K_W22 OM1_W04 

EW05 Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia bieżącej 

księgowości. 
K_W22 OM1_W04 

EW06 Umie grupować i prezentować informacje gospodarcze, 

niezbędne do kierowania organizacją. 
K_W22 OM1_W04 

EU01 Potrafi praktycznie kwalifikować majątek podmiotu i 

tworzyć bazę danych księgowych. 
K-U19 OM1_U05 

EU02 Potrafi kwalifikować operacje gospodarcze i prowadzić 

bieżącą księgowość. 
K-U19 OM1_U05 

EU03 Potrafi sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe. K-U19 OM1_U05 

EU04 Potrafi poprawiać błędy księgowe. K-U19 OM1_U05 

EK01 Rozumie potrzebę ciągłego zgłębiania wiedzy w zakresie 

tworzenia informacji ekonomicznej w organizacji z 

wykorzystaniem odpowiednich systemów 

informatycznych. 

K_K08 OM1_K03 

EK02 Potrafi efektywnie współpracować w zespole zadaniowym 

w zakresie przygotowywania informacji ekonomicznej.   
K_U03 

K_K08 

OM1_U01 

OM1_K03 
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Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach 15 

udział w ćwiczeniach  

udział w seminariach 30 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń  

przygotowanie do seminariów 30 

przygotowanie do kolokwiów   5 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne - 

Łącznie 80 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

60 2,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 40 1,5 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01 – EW06 Wejściówki obejmujące obszary tematyczne, 

dyskusje. 

Zadanie sprawdzające – test zaliczeniowy, 

aktywność na zajęciach. 

EU01 – EU04 Wejściówki obejmujące obszary tematyczne, 

dyskusje. 
Zadanie sprawdzające – test zaliczeniowy oraz 

zadanie od bilansu do bilansu, aktywność na 

zajęciach. 

EK01 – EK02 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć Aktywność na zajęciach. 

   

Data 

opracowania 

sylabusa 

 

19-06-2017 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr Piotr Pagórski 

502-649-515 

ppp54@poczta.onet.pl 
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WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka

 Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Umiejętności społeczne  

w dietetyce
 Punkty ECTS 2 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych,  

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 
Rafał Staszewski, dr n med. Osoba/y zaliczająca/e Rafał Staszewski, dr n med. 

Rodzaj 

przedmiotu 
Obowiązkowy 

Semestr  

V 
Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

wykłady 

- 

ćwiczenia 

20 

seminaria 

- 

Obszar 

nauczania 

Podstawy coachingu zdrowia, dialog motywujący, kompetencje interpersonalne, praca w zespole 

wystąpienia publiczne 

Cel kształcenia Rozwój umiejętności społecznych, przydatnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.  

Treści 

programowe 

Wykłady  

-  

Ćwiczenia 

1. Rozwój kompetencji interpersonalnych cz. I (komunikacja interpersonalna)  

2. Rozwój kompetencji interpersonalnych cz. II (asertywność, budowanie zaufania,  

przyznawanie się do błędów, przyjmowanie pochwał i krytyki, empatia) 

3. Budowanie zespołu - czynniki sprzyjające integracji grupy, dynamika tworzenia zespołu, 

radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w trakcie rozwoju grupy, role grupowe, rola lidera w 

zarządzaniu zespołem  

4. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w życiu zawodowym  - źródła konfliktów, typy 

negocjacji, narzędzia komunikacyjne, trudne sytuacje w negocjacjach  

5. Autoprezentacja – styl uczenia się dorosłych wg modelu Kolba, podstawy skutecznej 

autoprezentacji, sztuka prezentacji, mowa ciała, trudne sytuacje, radzenie sobie ze stresem  

6. Autoprezentacja – ćwiczenia  

Wywieranie wpływu na ludzi. Dialog motywujący. Coaching zdrowia. 

Seminaria 

-  

Inne 

- 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

Seminarium, metoda przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na zajęciach, przygotowanie i przedstawienie autoprezentacji 

 

Literatura 

podstawowa 

1. Rollnick S., Miller W., DIALOG MOTYWUJĄCY Jak pomóc ludziom w zmianie, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014  

2. Davis M., Fanning P., McKay M. SZTUKA SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ. 

Praca, Rodzina, Zabawa, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2014 
 

Literatura 

uzupełniająca 

 

1. Cialdini R, WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI. TEORIA I PRAKTYKA, GWP 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2013  

2. Alberti R., Emmons M., ASERTYWNOŚĆ Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, 

GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2014 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

Odniesienie do 

obszarowych 
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efektów 

kształcenia 

efektów 

kształcenia 

EW01 Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z 

pacjentem, style komunikowania oraz bariery w 

komunikowaniu i wiedzę tą wykorzystuje w prowadzeniu 

edukacji żywieniowej 

K_W10
 

 
OM1_W02

 

 

EU01 Potrafi prowadzić edukację żywieniową dla osób 

zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników 

ochrony zdrowia. 

K_U01 OM1_U01 

EU02 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

EK01 Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i 

właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy 

K_K08 OM1_K03 

 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach - 

udział w ćwiczeniach 20 

udział w seminariach - 

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń - 

przygotowanie do seminariów 10 

przygotowanie do kolokwiów   10 

przygotowanie do egzaminu  - 

inne - 

Łącznie 40 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
20 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 20 1 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01, EU01, 

EU02, EK01 

obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena 

zdolności do samodzielnej pracy, prezentacja prac 

studenckich  

Data 

opracowania 

sylabusa 

30.08.0214 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Rafał Staszewski  

rafal.staszewski@ump.edu.pl 

 

 

Dane jednostki 
Kierownik Katedry i Zakładu: Prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu 

Ul. Długa ½, 61-848 Poznań 

Tel./Fax: 61 854-90-90 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Rafał Staszewski 
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Regulamin zajęć 

1. Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. 

2. Dopuszcza się jedną nieobecność.  

3. W przypadku większej liczby nieobecności na seminarium lub ćwiczeniu, student jest 

zobligowany do zaliczenia obowiązującego materiału podczas konsultacji, w ciągu dwóch 

tygodni od ustania przyczyny nieobecności. Po uzyskaniu zgody prowadzącego poszczególne 

zajęcia można zaliczyć z inną grupą, jeśli jest taka możliwość  

4. Obecność usprawiedliwiona (np. zwolnienie lekarskie) nie zwalnia od zaliczenia materiału.  

5. Opuszczenie i nie zaliczenie trzech zajęć z przedmiotu i ich nie zaliczenie skutkuje 

niedopuszczeniem do zaliczenia lubi/i egzaminu z przedmiotu.  

6. Student ma prawo wyjaśniać swoje wątpliwości w trakcie prowadzonych zajęć, jak i podczas 

konsultacji. 

7. Prowadzący zajęcia ustalana na początku zajęć stały termin konsultacji, a także podaje kontakt 

mailowy w przypadku konieczności ustalenia innego terminu konsultacji przez studentów.  

8. Programy zajęć i literatura przedmiotu zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.  

9. Zaliczenia przedmiotów dokonuje osoba prowadząca przedmioty. 

10. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanej pracy studenckiej lub prezentacji 

i testu wiedzy (test wyboru)  a w przypadku egzaminu przedmiot dodatkowym testem 

egzaminacyjnym (test wyboru wraz z pytaniami otwartymi). 

11. Ustala się dwa terminy egzaminów, a wyniki egzaminu podawane są najpóźniej po dwóch 

tygodniach od przeprowadzenia egzaminu . 

12. Egzaminy poprawkowe składa się po przeprowadzeniu dwóch terminów egzaminacyjnych. 

13. Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o powtórny egzamin w celu poprawienia oceny 

dostatecznej, dość dobrej lub dobrej. W takiej sytuacji wymagana jest co najmniej ocena dobra 

uzyskana z zaliczeniowej pracy studenckiej.  

14. W przypadku uzyskania zaliczenia na ocenę lub zdania egzaminu z przedmiotu, w innej niż 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uczelni, student, o ile chce 

zostać zwolniony z zajęć, lub egzaminu, zobowiązany jest do zgłoszenia się przed rozpoczęciem 

zajęć do osoby prowadzącej zajęcia. Prowadzący zajęcia podejmuje decyzję o zwolnieniu z zajęć 

i przepisaniu oceny na podstawie przedłożonego wpisu do indeksu oraz programu zajęć. 

Zaliczenie przedmiotu i przepisanie oceny nie zwalnia studenta z konieczności przedłożenia 

pracy zaliczeniowej.  

15. Zgłoszenie się studenta z wnioskiem o przepisanie oceny dopiero po zakończeniu zajęć z 

przedmiotu i nie uczęszczanie na zajęcia powoduje nie przepisanie oceny.  
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3.5 Praktyki wakacyjne / zawodowe 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI II 

Nazwa 

kierunku 
Dietetyka 

Poziom i tryb 

studiów 
I stopień stacjonarne 

Nazwa 

przedmiotu 

Praktyki studenckie 

wakacyjne / zawodowe 
Punkty ECTS 

I rok – 4 ECTS;  II rok – 6 ECTS;     

III rok – 20 ECTS 

Jednostka 

realizująca, 

wydział 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki 

Wydział Lekarski II 

Koordynator 

przedmiotu 

Dr n. o zd.  

 Emilia Marcinkowska 
Osoba/y zaliczająca/e 

Dr n. o zd.  

Emilia Marcinkowska 

Rodzaj 

przedmiotu 
obowiązkowy 

V semestr 

oraz okres 

wakacyjny  

Rodzaj zajęć  

i liczba godzin 

praktyka 

wakacyjna 

I rok 105 g 

praktyka 

wakacyjna   

II rok 140 g 

praktyka 

zawodowa  

III rok 455 g 

Obszar 

nauczania 
OM1 

Cel kształcenia 

4. Poznanie środowiska szpitalnego. 

5. Zapoznanie się z przepisami BHP, regulaminem szpitala i regulaminem obowiązującym w 

oddziale szpitalnym. 

6. Zrozumienie różnych zachowań człowieka w środowisku szpitalnym i psychologicznych 

uwarunkowań kontaktu z pacjentem. 

7. Zapoznanie się z zasadami projektowania i realizacją żywienia zborowego w szpitalu. 

8. Opracowanie diety dostosowanych do zaburzeń metabolicznych wywołanych chorobą. 

Treści 

programowe 

Wykład 

Seminarium 

Ćwiczenia 

 
Inne 

1. Udział w przygotowaniu warunków do spożywania posiłków dla chorego w oddziale 

szpitalnym. 

2. Udział w porcjowaniu i rozdzielaniu posiłków. 

3. Pomoc w żywieniu pacjentów. 

4. Przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych w oddziale szpitalnym z uwzględnieniem 

kuchni oddziałowych i jadalni dla chorych chodzących. 

5. Prowadzenie kontroli sanitarno-higienicznej zakładu przez Sanepid. Pobieranie, opisywanie i 

zabezpieczenie próbek pokarmowych. 

6. Szerzenie oświaty żywieniowej wśród pacjentów hospitalizowanych. 

7. Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego u chorego. 

8. Przeprowadzenie podstawowych badań antropometrycznych (masa ciała, wzrost, BMI, WHR) 

w celu zakwalifikowania pacjenta do jednej z trzech grup: prawidłowo odżywionych, 

niedożywionych, z nadmiernych masą ciała w celu zaplanowania postępowania dietetycznego.  

9. Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego i zapoznanie się z podstawową dokumentacją 

medyczną. 

10. Zaplanowanie tygodniowej diety z wyliczeniem jej wartości energetycznej i odżywczej dla 

wskazanej jednostki chorobowej. 

11. Żywienie enteralne i parenteralne. 

12. Prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla rodziców dzieci z różnymi jednostkami 

chorobowymi, leczonymi ambulatoryjnie.  

13. Prowadzenie dokumentacji kuchni mlecznej. 

14. Prowadzenie dokumentacji Działu Żywienia. 

15. Obliczanie zapotrzebowania białkowo-energetycznego i ocena stopnia jego pokrycia 

stosowaną dotychczas dietą wszystkich grup wiekowych.  
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16. Optymalizacja warunków przechowalniczych dla różnych surowców i produktów 

żywnościowych. Wpływ przechowywania i obróbki na wartość odżywczą żywności.  

17. Technologiczne, ekonomiczne i zdrowotne aspekty kolejnych etapów produkcji potraw ze 

szczególnym uwzględnieniem momentów nefralgicznych. 

18. Poznanie zasad jakości kontroli żywności.  

19. Elementy towaroznawstwa (oznakowanie produktu, opakowanie). 

Formy 

 i metody 

dydaktyczne 

metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna), metody eksponujące (pokaz), 

metody programowane (z wykorzystaniem komputera), metody praktyczne (pokaz, rachunkowe, 

produkcyjne, metoda projektów, symulacja) 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

Obecność na zajęciach obowiązkowa sprawdzona z listą obecności. Zaliczenie na podstawie 

obecności i aktywności na zajęciach.  

Literatura 

podstawowa 

1. Sobotka L. Podstawy żywienie klinicznego. PZWL 2013 

2. Gawęcki J, Hryniewiecki L. Żywienie Człowieka. PWN. Warszawa, 2006. 

3. Gertig H, Przysławski J. Bromatologia-zarys nauki o żywności i żywieniu. PZWL. Warszawa, 

2007. 

4. Choroby wewnętrzne – kompendium. Szczeklik A. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 

2014/2015 

Literatura 

uzupełniająca 

 

3. Ciborowska H, Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL. 

Warszawa, 2012. 

4. Praktyczny podręcznik dietetyki. Jarosz Mirosław, IŻiŻ  2010 

5. Jarosz M. Praktyczny Podręcznik Dietetyki. IŻŻ. Warszawa, 2010. 

6. Jarosz M, Dzieniszewski J. Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki. IŻŻ, PZWL. Warszawa, 2007 

7. Jarosz M. Suplementy diety a zdrowie. IŻŻ, PZWL. Warszawa 2008. 

8. Jarosz M, Respondek W. Nadciśnienie tętnicze. IŻŻ, PZWL. Warszawa, 2006. 

Numer efektu 

kształcenia 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

E_W01 Wykazuje znajomość anatomii i fizjologii człowieka ze 

szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz 

procesów trawienia i wchłaniania. 

K_W01 OM1_W01 

E_W02 Zna funkcje fizjologiczne białek, tłuszczów, 

węglowodanów oraz elektrolitów, pierwiastków 

śladowych, witamin i hormonów. 

K_W05 OM1_W01 

E_W03 Zna technologię  potraw oraz podstawy towaroznawstwa. K_W06 OM1_W01 

E_W04 Zna organizacje stanowisk pracy zgodnie z wymogami 

ergonomii, warunki sanitarno-higieniczne produkcji 

żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu 

spożywczego oraz współczesne systemy zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności i żywienia. 

K_W07 OM1_W01 

E_W05 Zna podstawowe zasady organizacji żywienia w zakładach 

żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego. 

K_W08 OM1_W01 

E_W06 Rozumie procesy rozwoju osobniczego od dzieciństwa do 

późnej starości i potrafi zaplanować żywienie 

dostosowane do naturalnych etapów rozwoju człowieka. 

K_W09 OM1_W02 

E_W07 Zna psychologiczne uwarunkowania kontaktu z 

pacjentem, style komunikowania oraz bariery w 

komunikowaniu i wiedzę tą wykorzystuje w prowadzeniu 

edukacji żywieniowej. 

K_W10 OM1_W02 

E_W08 Potrafi rozpoznać i dokonać korekty sposobu żywienia  

u osób z nieprawidłowa masą ciała (niedożywionych 

oraz/lub osób z nadwagą/otyłością). 

 

K_W13 

OM1_W03 

E_W09 Zna zasady i podstawy fizjologiczne dietetyki 

pediatrycznej oraz zasady żywienia kobiet w okresie ciąży 

i w okresie karmienia piersią. 

 

K_W14 

OM1_W03 

E_W10 Zna, rozumie i potrafi wykorzystać w codziennej praktyce 

podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz 

 

K_W15 

OM1_W03 
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interakcji leków z żywnością. 

E_U01 Potrafi prowadzić edukację żywieniową dla osób 

zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników 

ochrony zdrowia. 

K_U01 OM1_U01 

E_U02 Potrafi udzielić porady dietetycznej w ramach zespołu 

terapeutycznego. Potrafi prowadzić dokumentację 

dotycząca podejmowanych działań. 

K_U02 OM1_U01 

E_U03 Potrafi pracować w zespole wielodyscyplinarnym w celu 

zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentem. 

K_U03 OM1_U01 

E_U04 Potrafi przygotować materiały edukacyjne dla pacjenta. 

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych  dotyczących zagadnień związanych z 

poradnictwem dietetycznym w oparciu o współczesne 

piśmiennictwo w języku polskim i obcym. 

K_U04 OM1_U01 

E_U05 Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi 

chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować  

i wdrożyć żywienie dostosowane do zaburzeń 

metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 

K_U05  

OM1_U02 

E_U06 Potrafi rozpoznać rodzaj niedożywienia i zaplanować 

odpowiednie postępowanie żywieniowe. 

K_U06 OM1_U02 

E_U07 Potrafi wykorzystać. wyniki badań laboratoryjnych w 

planowaniu żywienia. 

K_U08 OM1_U02 

E_U08 Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i dokonać 

oceny stanu odżywienia w oparciu o badania przesiewowe  

i pogłębiona ocenę stanu odżywienia. 

K_U09 OM1_U02 

E_U09 Potrafi wykazać rolę dietetyka w monitorowaniu 

odżywiania się chorych w szpitalu. 

K_U10 OM1_U02 

E_U10 Potrafi dokonać odpowiedniego doboru surowców do 

produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz 

zastosować odpowiednie techniki sporządzania potraw. 

K_U11 OM1_U02 

E_U11 Potrafi obliczyć indywidualne zapotrzebowanie na energię 

oraz makro i mikroskładniki odżywcze. 

K_U12 OM1_U03 

E_U12 Potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną diet na 

podstawie tabel wartości odżywczej produktów 

spożywczych i typowych potraw oraz programów 

komputerowych. 

K_U13 OM1_U03 

E_K01 Przestrzega zasad etyki zawodowej K_K04 OM1_K02 

E_K02 Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na 

pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta 

(klienta) i grup społecznych. 

K_K05 OM1_K02 

E_K03 Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji 

dotyczącej proponowanego postępowania dietetycznego 

oraz jego możliwych następstw i ograniczeń. 

K_K06 OM1_K02 

E_K04 Przestrzega tajemnicy obowiązującej pracowników 

ochrony zdrowia. 

K_K07 OM1_K02 

E_K05 Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne 

 i właściwie organizować pracę własną. Potrafi myśleć i 

działać w sposób przedsiębiorczy. 

K_K08 OM1_K03 

E_K06 Przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 

ergonomii. 

K_K09 OM1_K03 

Bilans nakładu 

pracy studenta 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Liczba godzin 

udział w wykładach  

udział w ćwiczeniach  

udział w seminariach  

Samodzielna praca studenta  

przygotowanie do ćwiczeń  

przygotowanie do seminariów  
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przygotowanie do kolokwiów    

przygotowanie do egzaminu   

inne 700 

Łącznie 700 

Punkty ECTS za przedmiot 30 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

 
godziny ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

  

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 700 30 

Metody weryfikacji efektu kształcenia 

Numer efektu 

kształcenia 
Formujące Podsumowujące 

EW01 - EW10 Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach 

EU01 - EU13 Dyskusja dydaktyczna Praca samodzielna -przedstawienie projektu 

tygodniowych zaleceń dietetycznych 

EK01 - EK06 Ocena zdolności do samodzielnej pracy Ewaluacja praktyczna 

Data 

opracowania 

sylabusa 

27.10.2014 
Osoba 

przygotowująca 

sylabus 

Dr n. o zd. Emilia Marcinkowska 

emila.mar@wp.pl; Tel. 505 018 045 

 

 

Program studenckich praktyk wakacyjnych i zawodowych dla studentów kierunku Dietetyka  

Uniwersytetu Medycznego im. k. Marcinkowskiego w Poznaniu 

Wstępna praktyka w szpitalu (po pierwszym roku studiów, 105 godz.) oraz praktyka w poradniach 

dietetycznych i w dziale żywienia w szpitalu (po drugim roku studiów, 140 godz.). 

 

Praktyka prowadzona jest na podstawie skierowania wydanego przez Wydział Lekarski II 

Uniwersytetu Medycznego. Wskazane jest odbywanie praktyki wakacyjnej w miejscu zamieszkania 

studenta. W przypadku braku możliwości odbywania praktyki w miejscu zamieszkania student przed 

rozpoczęciem praktyki powinien uzyskać zgodę Prodziekana ds. Biotechnologii i Dietetyki na jej 

odbywanie poza miejscem zamieszkania. 

 

CEL PRAKTYK 

Celem praktyki jest: 

 poznanie środowiska szpitalnego i/lub specyfiki pracy w poradni dietetycznej, 

 zapoznanie się z przepisami bhp, regulaminem szpitala i regulaminem obowiązującym w oddziale 

szpitalnym, 

 zrozumienie różnych zachowań człowieka w środowisku szpitalnym i psychologicznych 

uwarunkowań kontaktu z pacjentem, z uwzględnieniem aspektów dietetycznych 

 zrozumienie zachowań pracowników ochrony zdrowia w placówce żywienia zbiorowego – 

zapoznanie się z zasadami projektowania i realizacją żywienia zbiorowego w szpitalu. 

Praktyka odbywa się w oddziale wskazanym przez kierownictwo szpitala pod bezpośrednim 

nadzorem dietetyka  i personelu pielęgniarskiego.   

 

ZAKRES PRAKTYK: 

1. udział w przygotowaniu warunków do spożywania posiłków w oddziale szpitalnym dla chorego, 

2. udział w porcjowaniu i rozdzielaniu posiłków, 

3. pomoc w żywieniu pacjentów ciężko chorych wymagających karmienia przez drugą osobę, 

4. ocena stanu odżywiania i rejestracja sposobu żywienia wskazanych chorych (minimum 3 chorych), 

5. pobieranie, opisywanie i zabezpieczenie próbek pokarmowych, 

6. szerzenie oświaty żywieniowej wśród pacjentów – zajęcia edukacyjne dla chorych, 

7. propagowanie racjonalnego żywienia wśród osób odwiedzających chorych, 

mailto:emila.mar@wp.pl
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8. wydawanie zaleceń dietetycznych pacjentom wypisywanym ze szpitala, 

9. przestrzeganie przepisów higieniczno-sanitarnych w oddziale szpitalnym z uwzględnieniem  

kuchni oddziałowych i jadalni dla chorych chodzących. 

 

 

Praktyki dla Studentów na trzecim roku studiów (455 godzin) 

 

 

1. PROGRAM PRAKTYK W PORADNIACH I ODDZIAŁACH KLINICZNYCH 

 

CEL PRAKTYKI: opracowanie diety dostosowanej do zaburzeń metabolicznych wywołanych chorobą. 

ZAKRES PRAKTYK: 

1. Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego u chorych 

2. Przeprowadzenie podstawowych badań antropometrycznych (masa ciała, wzrost, BMI) w celu 

zakwalifikowania pacjenta do jednej z trzech grup: prawidłowo odżywiony, niedożywiony, otyłość w 

celu zaplanowania postępowania dietetycznego.   

3. Przeprowadzenie wywiadu chorobowego i zapoznanie się z podstawową dokumentacją, dotyczącą  

rozpoznania, leczenia i przebiegu choroby.  

4. Zaplanowanie tygodniowej diety z wyliczeniem wartości odżywczej i energetycznej dla wskazanej 

jednostki chorobowej. 

5. Przeprowadzenie edukacji żywieniowej wśród pacjentów. 

6. Pomoc przy wydawaniu posiłków. Rodzaje diet w szpitalu. Rozdzielenie i porcjowanie potraw. 

Karmienie i pojenie pacjentów wymagających szczególnej opieki. Prowadzenie dobowego bilansu 

płynów wybranych pacjentów.  

7. Zajęcia przy łóżku chorego: zbieranie wywiadu (przedmiotowy, podmiotowy, żywieniowy), badania 

antropometryczne, badania dodatkowe biochemiczne (zapoznanie się z dokumentacją pacjenta), 

analiza diety dotychczasowej pacjenta oraz diety specjalnej, opracowanie zaleceń dietetycznych dla 

konkretnego pacjenta, edukacja żywieniowa.  

 

2. PROGRAM PRAKTYK NA ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH 

 

CEL PRAKTYKI: Studenci odbywają praktyki w oddziałach szpitalnych, szpitalnej kuchni ogólnej i 

niemowlęcej, w żłobku i w poradni dietetycznej oraz w magazynie żywności. Uczą się żywienia dzieci 

chorych i zdrowych oraz pogłębiają umiejętności praktyczne zdobyte wcześniej podczas ćwiczeń i 

seminariów. 

 

ZAKRES PRAKTYK: 

1. Uczestniczą w pracach zespołu lekarskiego i w wizytach lekarskich, 

2. Wykonywanie zaleceń lekarskich dotyczących żywienia, 

3. Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, ocena stanu odżywienia z uwzględnieniem badań  

antropometrycznych, 

4. Dostarczenie posiłków oraz karmienie i pojenie dzieci ciężko chorych, 

5. Prowadzenie dobowego bilansu płynów, 

6. Planowanie indywidualnych diet. Postępowanie w alergiach pokarmowych. 

7. Prowadzenie edukacji żywieniowej rodziców starszych dzieci. 

8. Opieka nad zgłębnikiem do żywienia. Żywienie przez zgłębnik. 

9. Zajęcia przy łóżku chorego: zbieranie wywiadu (przedmiotowy, podmiotowy, żywieniowy), badania 

antropometryczne, badania dodatkowe biochemiczne (zapoznaniu się z dokumentacją pacjenta), 

analiza diety dotychczasowej pacjenta oraz diety specjalnej, opracowanie zaleceń dietetycznych dla 

konkretnego pacjenta edukacje żywieniowe. 

Lp. Rodzaj praktyki Ilość godzin  

1. Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych   105 

2. Praktyka w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i 

niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności 

105 

3. Praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, 

dziale żywienia) 

105 

4. Praktyka w domu opieki  70 

5. Praktyka z technologii potraw  70 
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ZAJĘCIA W KUCHNI OGÓLNEJ I NIEMOWLĘCEJ 

1. Sporządzanie potraw z wykorzystaniem urządzeń gastronomicznych oraz odważanie produktów dla 

diet grupowych i indywidualnych. 

2. Obsługiwanie sprzętu i urządzeń, stanowiących wyposażenie kuchni głównej. 

3. Porcjowanie i wydawanie diet na oddziały szpitalne. 

4. Pobieranie, opisywanie i zabezpieczanie próbek pokarmowych. 

5. Prowadzenie dokumentacji kuchennej mlecznej. 

6. Przygotowanie mieszanek leczniczych zup mlecznych dla dzieci. 

 

ZAJĘCIA W ŻŁOBKU (Poradnia dietetyczna) 

1. Opanowanie zasad indywidualnego i zbiorowego żywienia dzieci w wieku niemowlęcym i  

poniemowlęcym. 

2. Prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi, leczonymi 

ambulatoryjnie. 

 

ZAJĘCIA W MAGAZYNIE ŻYWNOŚCI 

1. Sporządzanie jadłospisów i ocena ich wartości odżywczej oraz kosztów. 

2. Planowanie zapotrzebowania w artykuły żywnościowe. 

3. Prowadzenie dokumentacji żywieniowej. 

4. Wydawanie produktów żywnościowych do określonych diet. 

 

 

3. PROGRAM PRAKTYK W DOMACH OPIEKI 

 

CEL PRAKTYKI: Podczas praktyki studenci zapoznają się z podopiecznymi Domu Opieki, poznają ich 

zwyczaje żywieniowe, stan zdrowia i stopień zdolności do samoobsługi. 

 

ZAKRES PRAKTYK: 

1. Prowadzą dokumentację działu żywienia. 

2. Realizują zalecenia lekarskie dotyczące żywienia.  

3. Planują zakupy żywności niezbędnej do realizacji zaleceń dietetycznych. 

4. Dzielą i porcjują potrawy. 

5. Pobierają, opisują i zabezpieczają próbki pożywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Karmią podopiecznych niezdolnych do samodzielnego przyjmowania posiłków oraz prowadzą 

podstawową rehabilitację. 

7. Przeprowadzają wywiad żywieniowy i dokonują oceny stanu odżywiania oraz sposobu  

odżywiania się podopiecznych zagrożonych niedożywieniem. 

8. Obliczają zapotrzebowanie białkowo-energetyczne i oceniają stopień jego pokrycia stosowaną 

dotychczas dietą. 

9. Prowadzą edukację żywieniową indywidualną i grupową. 

10. W porozumieniu z pracownikami działu żywienia ustalają dzienne i tygodniowe jadłospisy  

dostosowane do współczesnych zaleceń żywieniowych i możliwości finansowych Domu Opieki. 

 

 

4. PROGRAM PRAKTYK W PRACOWNI TECHNOLOGII POTRAW 

W ramach zajęć praktycznych studenci realizują następujące zagadnienia: 

1. Poznanie zasad kontroli jakości żywności. 

2. Technologiczne, ekonomiczne i zdrowotne aspekty kolejnych etapów produkcji potraw (ze 

szczególnym uwzględnieniem momentów newralgicznych). 

3. Optymalizacja warunków przechowalniczych dla różnych surowców i produktów żywnościowych. 

Wpływ przechowywania i obróbki na wartość odżywczą żywności. 

4. Elementy towaroznawstwa (oznakowanie produktów, opakowanie). 

5. Zapoznanie się z formularzami o przepisami prawnymi obowiązującymi przy prowadzeniu kontroli 

sanitarno-higienicznej zakładu przez SANEPID 

6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi programu dietetycznego „Dietetyk 2” oraz  

     „Wikt”. 

a. obliczanie wartości energetycznej i odżywczej potraw, 

b. analiza oraz korekta dziennych jadłospisów, 

7. Wykorzystanie Internetu w przygotowaniu programów edukacyjnych 
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Regulamin studenckich praktyk wakacyjnych i zawodowych dla studentów kierunku Dietetyka  

Uniwersytetu Medycznego im. k. Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

1. Student zgłasza się do placówki szkoleniowej z aktualnymi badaniami lekarskimi: RTG płuc, 

nosicielstwo oraz obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Student zgłasza się na zajęcia praktyczne według ustalonego grafiku. 

3. Dzienny dyżur w placówce trwa 6 godzin. W czasie trwania dyżuru student  zobowiązany jest do 

przebywania na terenie placówki. 

4. Obecność na praktykach jest obowiązkowa. Nieobecność na praktykach musi być usprawiedliwiona 

 i udokumentowana w Studenckiej Książeczce Zdrowia. Opuszczone i usprawiedliwione zajęcia 

praktyczne muszą być odrobione w terminie ustalonym przez koordynator praktyk. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na praktykach równoważna jest z brakiem uzyskania zaliczenia  

z danej placówki, natomiast o ewentualnym zaliczeniu decyduje Prodziekan ds. Biotechnologii  

i Dietetyki na wniosek studenta.    

5. W czasie trwania dyżuru student ma prawo do 30 minutowej przerwy na posiłek. 

6. Na zajęciach praktycznych studenta obowiązuje odpowiedni ubiór zależnie od placówki szkoleniowej. 

7. Student powinien znać i przestrzegać regulaminu bhp i ppoż obowiązujących w danej placówce. 

8. Praktyka zostanie zaliczona na postawie uzyskania pozytywnej opinii zdobytych umiejętności  

w czasie praktyk oraz obecności. 

 


