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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW DIETETYKA 

I stopnia  

ROK AKADEMICKI 2022/2025 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 

 
Wydział Biomedyczny 

Kierunek studiów: 

 
Dietetyka 

Poziom kształcenia: 

(studia I stopnia, studia II stopnia, 

jednolite studia magisterskie) 

Studia I stopnia 

Dyscyplina lub dyscypliny, do których 
odnoszą się efekty uczenia się  

25% Nauki Medyczne, 75% Nauki o zdrowiu. 

Dyscyplina wiodąca Nauki o zdrowiu 
 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Praktyczny 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, niestacjonarne) 
Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 

 
6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi 
studiów: 

180 

Łączna liczba godzin zajęć: 

 

3383 
(zajęcia teoretyczne: 1737 godzin,  
zajęcia praktyczne: 1646 godzin) 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta oraz sylwetka absolwenta: 

Licencjat 

Łączna liczba punktów ECTS,  jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 
z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia: 

 

113 

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych oraz liczba punktów ECTS,  jaką 
student musi uzyskać w ramach tych praktyk: 

 

Załącznik nr 1 

Liczba punktów ECTS,  jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie 
mniejsza niż 5 punktów ECTS: 

 

8 

Wskazanie związku z misją Uniwersytetu, 
Wydziału oraz strategią ich rozwoju: 

 

Misją Uczelni jest prowadzenie badań naukowych, 

stałe podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych 

oraz jakości kształcenia studentów i absolwentów 
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tak, aby posiadali głęboką wiedzę i umiejętności 

praktyczne. Zostali ukierunkowani na samodzielne 

uczenie się i postępowanie zgodne z zasadami etyki 

zawodowej. Byli przygotowani do upowszechnienia 

nabytej wiedzy, promocji zdrowia oraz skutecznego 

rozwiązywania problemów zdrowotnych 

społeczeństwa, mając przede wszystkim na 

względzie dobro chorego. 

Strategia rozwoju WB spójna jest z misją 

Uniwersytetu i zakłada ciągłe doskonalenie jakości 

kształcenia w aspekcie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 

do zmieniających się potrzeb. 

Dzięki ofercie kształcenia zorientowanej na efekty i 

wysokiemu poziomowi innowacyjności 

prowadzonych badań, UM ma stać się uczelnią o 

uznawanej pozycji w rankingach krajowych i 

światowych, ale także: 

- miejscem przyjaznym dla indywidualnego rozwoju 

każdego studenta, absolwenta i osoby aktywnej 

zawodowo, która chce podnosić swoje kwalifikacje 

- uniwersytetem otwartym na otoczenie społeczno-

gospodarcze czerpiąc z niego jeszcze szerszą wiedzę 

i inspiracje do skutecznego kształcenia, 

- dając studentom szanse na dobrą pracę i 

rozpoznawalność dyplomu UM wśród pracodawców 

w kraju i Europie 

- europejską uczelnią promującą region, gdzie 

kształcenie w zawodach medycznych łączy się z 

naukową współpracą zespołów badawczych 

wewnątrz niej i między uczelniami, dla lepszego 

rozumienia obecnego stanu wiedzy i osiągnięć w 

obszarze medycyny, 

- uniwersytetem doskonale zarządzanym, po-

sługującym się własnym systemem zapewniania 

jakości i budującym kulturę jakości, gdzie 

pracownik, student, wykładowca, profesor 

akademicki i inni członkowie społeczności 

akademickiej rozumieją swoje role w strukturze 

uczelni świadomie je wypełniając. 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne – profil praktyczny 

Załącznik nr 2. 

Zajęcia do wyboru, którym przypisano  
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby punktów ECTS  koniecznych do 
ukończenia studiów na danym poziomie  

 

Załącznik nr 3. 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w 
całkowitej liczbie punktów ECTS  koniecznej 
do  ukończenia studiów na danym kierunku 
(w przypadku przyporządkowania kierunku do 
więcej niż jednej dyscypliny ze wskazaniem 

Nauki o zdrowiu – 135 ECTS (75%)  

Nauki medyczne – 45 ECTS (25%) 
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dyscypliny wiodącej) 

 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości 
zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez 
absolwentów kierunku: 

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie 
dietetyka w publicznych i niepublicznych zakładach 
opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, 
organizacjach konsumenckich, komercyjnych i 
publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych. 
Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego 
stopnia. 

Zasady rekrutacji, wymagania wstępne 
(oczekiwane kompetencje kandydata) oraz 
uznawalność dotychczas zdobytych efektów 
uczenia się: 

 

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na 

kierunek dietetyka: jest spełnienie warunków 

rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch 

przedmiotów: 1) nowa matura, matura EB, matura IB 

oraz matura zagraniczna - do wyboru: biologia, język 

obcy nowożytny (część ustna lub pisemna), chemia, 

fizyka lub matematyka zdawane na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym, 2) stara matura: - 

do wyboru: biologia, chemia, fizyka, język obcy 

nowożytny lub matematyka. 3. Kandydaci 

posiadający nową maturę lub starą maturą i 

zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według 

następujących zasad: 1) wynik egzaminu 

maturalnego, wyrażony w procentach należy 

przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt, 2) 

wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu 

zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie 

przeliczony według zasady: 1% z poziomu 

rozszerzonego = 2 punkty, 3) maksymalna liczba 

punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 

punktów z każdego przedmiotu), 4) kandydaci, 

którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu 

stara matura, ubiegający się o przyjęcie mogą być 

kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu 

dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem 

rekrutacyjnym według zasad określonych w 

Załączniku, 5) w przypadku kandydatów ze starą 

maturą ubiegających się o przyjęcie na studia 

pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość 

kwalifikowania kandydata na podstawie liczby 

punktów uzyskanych z jednego przedmiotu 

rekrutacyjnego. 4. Kandydaci posiadający maturę EB 

lub maturę IB lub maturę zagraniczną będą 

kwalifikowani według następujących zasad: 1) wynik 

egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według 

zasad określonych w Załączniku, 2) maksymalna 

liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 

(po 200 punktów z każdego przedmiotu). 

Wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych 
interesariuszy uczestniczących 
w opracowywaniu efektów uczenia się 

 

Wewnętrzni: studenci, nauczyciele akademiccy.  

Zewnętrzni: dr Anna Brończyk-Puzoń Centrum 

Szkoleń Dietetyki Klinicznej, 

dr Marzena Lamont, Hermax Sp. z o.o. 
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Załącznik Nr 1 

 

RAMOWY PROGRAM  PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU DIETETYKA,   
STUDIA I STOPNIA 

 

 Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie umiejętności w zakresie funkcjonowania 

różnorodnych instytucji/firm działających w obszarze ochrony zdrowia i sektora 

żywnościowego, a także instytucji kontrolujących działalność tego typu placówek pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz finansowym, prawnym czy doradczym. Pogłębienie 

praktycznych umiejętności związanych z planowaniem właściwego postępowania żywieniowego 

w różnych okresach życia, stosownie do stanu zdrowia i indywidualnego zapotrzebowania. 

 

W trakcie praktyki student poznaje: 

 cel i zakres działania instytucji/firmy oraz charakter działalności; 

 strukturę organizacyjną placówki z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych 

działów; 

 organizację żywienia osób w danym ośrodku: zaopatrzenie, magazynowanie żywności, 

produkcja posiłków, ich wydawanie i rozdział, rodzaje stosowanych diet; 

 charakterystykę szczegółową prac specyficznych dla funkcjonowania instytucji/firmy  

(np. obsługę aparatów, programów komputerowych itp.); 

 jawne dane statystyczne charakteryzujące aktywność instytucji/firmy; 

 podstawy prawne funkcjonowania firmy/instytucji 

 najważniejsze elementy jawnej dokumentacji regulującej działalność; zapoznanie 

studentów z obiegiem tych dokumentów; 

 system kontroli i zarządzania jakością. 

 

Student bierze udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonych przez 

kompetentnych pracowników instytucji. 

 

Zakład pracy zapewnia warunki do odbycia praktyki, a w szczególności stanowisko pracy, 

bezpieczne warunki do przechowywania odzieży, możliwość spożycia posiłku, korzystanie  

z urządzeń higienicznych i sanitarnych. W okresie odbywania praktyki zawodowej  

w zakładzie pracy studenci zobowiązani są stosować się do obowiązujących w zakładzie 

porządków i regulaminów. W razie naruszania przez studenta obowiązującego porządku  

i regulaminu zakład pracy w porozumieniu z Uczelnią wyciąga stosowne konsekwencje. 

Nieobecność studenta na praktyce może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem 

lekarskim. 
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Program praktyk - studia I stopnia: 

Rok 

studiów 

Semestr Rodzaj praktyki Liczba godzin 

dydaktycznych 

Punkty 

ECTS 

 

I 

 

II 

 

 

Praktyka w szpitalu - Dział Żywienia 

 

120 godz. 

5 

 

II III Praktyka w poradni dietetycznej 90 godz.  

 

240 godz. 

4 

 

10 

II IV Praktyka w szpitalu- Klinika/Oddział   

III 

 

III 

V 

 

VI 

Praktyka w szpitalu dziecięcym - oddział 

pediatryczny 

Praktyka w szpitalu - oddział/klinika 

 

90 godz. 

 

180 godz 

3 

 

7 

 

Student prowadzi dziennik praktyk, w którym zamieszcza w karcie tygodniowej informacje z 

przebiegu każdego dnia praktyki (wraz z podaniem zadań wykonywanych w jej trakcie). 

Dziennik praktyk wraz z oceną praktykanta powinien być poświadczony przez opiekuna praktyki 

w miejscu jej realizacji (kierownika/ dyrektora/ ordynatora danej placówki/ przedsiębiorstwa lub 

osobę upoważnioną). 
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Załącznik nr 2. 

 

Wykaz zajęć kształtujących umiejętności praktyczne - profil praktyczny 
 

  Przedmiot: ECTS: 

Żywienie człowieka zdrowego 9 

Podstawy sporządzania posiłków:  Techniki przygotowywania żywności 3 

Podstawy sporządzania posiłków:  Ocena towaroznawcza żywności 3 

Wstęp do dietetyki 2 

Technologia żywności w dietetyce 3 

Analiza bromatologiczna 3 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w kardiologii 2 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w endokrynologii 5 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w gastroenterologii 5 

Podstawy żywienia klinicznego: Leczenie żywieniowe 5 

Podstawy żywienia klinicznego: Pediatria 6 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w hematoonkologii 3 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w pulmonologii 2 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w neurologii 2 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Żywienie w nefrologii 5 

Podstawy żywienia klinicznego: Chirurgia z rehabilitacją 5 

Podstawy żywienia klinicznego: Interna Psychogenne zaburzenia odżywiania 4 

Poradnictwo dietetyczne 2 

Edukacja żywieniowa 2 

Źródła wiedzy naukowej w dietetyce 1 

Suplementy diety 2 

Nowoczesne narzędzia w pracy dietetyka 1 

Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji 2 

Kształtowanie sylwetki ciała 2 

Praktyka w szpitalu - Dział Żywienia 5 

Praktyka w poradni dietetycznej 4 

Praktyka w szpitalu- Klinika/Oddział (4 sem.) 10 

Praktyka w szpitalu dziecięcym - oddział pediatryczny 3 

Praktyka w szpitalu - Oddział/Klinika (sem. 6) 7 

Suma: 75 
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Załącznik Nr 3 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW  FAKULTATYWNYCH DLA KIERUNKU Dietetyka I˚ 

Program Studiów 2022-2025 

 

SYMBOL 

MODUŁU 

ECTS 
NAZWA PRZEDMIOTU 

PF.1 3 Toksykologia i bezpieczeństwo żywności 

PF.2 3 Technologie informacyjne 

PF.3 3 Podstawy statystyki 

PF.4 1 Podstawy epidemiologii żywieniowej 

PF.5 2 Substancje bioaktywne w żywności 

PF.6 2 Interakcje składników żywności i leków 

PF.7 1 Ochrona własności intelektulnej 

PF.8 2 Bilansowanie diet wegetariańskich 

PF.9 3 Analiza sensoryczna 

PF.10 3 Analiza fitochemiczna 

PF.11 3 Jakość żywności 

PF.12 3 Immunomodulacja żywieniowa 

PF.13 2 Najnowsze trendy żywienowe 

PF.14 3 Prawo dla dietetyka 

PF.15 2 
Techniki komunikowania się z pacjentem niesłyszącym i 

niedosłyszącym 

PF.16 2 Uwarunkowania zachowań żyweiniowych 

PF.17 2 Żywienie w sporcie 

PF.18 2 Teleporada w medycynie 

PF.19 3 Marketing i zarządzanie w dietetyce 

PF.20 2 Zarządzanie sobą w stresie 

PF.21 2 Medycyna stylu życia 

PF.22 2 Biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego 

PF.23 2 Założenia teorii treningu wybranych dyscyplin sportu 

PF.24 4 Mały projekt naukowy 

PF.25 3b  
Substancje roślinne w profilaktyce i leczeniu schorzeń 

metabolicnych 

PF.26 1 Dieta a zdrowie jamy ustnej 

SUMA ECTS: 61 


