
TABELA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Nazwa kierunku studiów Dietetyka 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil kształcenia Praktyczny 

  

Symbol 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Kierunkowy efekt uczenia się - opis 

WIEDZA 
W01 

Zna i rozumie udział dietetyka w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, 
leczenia i rehabilitacji 

W02 Zna i rozumie zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe 

W03 

Zna i rozumie budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, 
miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno-stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, 
układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna); 

W04 Zna i rozumie neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie; 

W05 Zna i rozumie udział układów i narządów organizmu w utrzymaniu jego homeostazy 

W06 Zna i rozumie fizjologię poszczególnych układów i narządów organizmu;  

W07 Zna i rozumie podstawy działania układów regulacji (homeostaza) oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego 

W08 Zna i rozumie podstawowe procesy biochemiczne 

W09 Zna skutki nadmiaru i niedoboru makro- i mikroelementów oraz witamin w diecie 

W10 Rozumie związek pomiędzy określonymi jednostkami chorobowymi, a stanem odżywienia i nawodnienia organizmu 

W11 Zna zależności pomiędzy żywieniem a zdrowiem jednostki i populacji 

W12 Zna rolę żywienia w utrzymaniu zdrowia oraz wspomaganiu leczenia na każdym etapie życia 

W13 
Zna organizacje stanowisk pracy zgodnie z założeniami 
ergonomii oraz wymogi sanitarno-higieniczne  

W14 Potrafi opisać i wyjaśnić wpływ składników bioaktywnych w schorzeniach metabolicznych 

W15 Zna definicje i regulacje prawne dotyczące suplementów diety 

W16 
Zna budowę podstawowych oraz uzupełniających składników żywności oraz charakteryzuje ich właściwości  

W17 wymienia i dokonuje charakterystyki metabolitów roślinnych, opisuje surowce roślinne i ich znaczenie w dietetyce 



W18 
Zna składniki bioaktywne wykazujące udokumentowany naukowo korzystny wpływ na poprawę zdrowia, samopoczucia 
człowieka, oraz zmniejszenie ryzyka chorób 

W19 Posiada wiedzę z zakresu mikrobiologii wybranych grup drobnoustrojów 

W20 Zna najczęściej popełniane błędy żywieniowe w różnych grupach populacyjnych i ich przyczyny 
W21 Posiada wiedzę na temat procesów wpływających na skład i właściwości produktów żywnościowych 

W22 Posiada wiedzę dotyczącą substancji skażających żywność 

W23 Zna główne surowce przemysłu spożywczego 

W24 Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych technik analizy żywności i jej składników 
W25 Zna zależności pomiędzy strukturą substancji chemicznych a ich właściwościami biologicznymi 

W26 Potrafi ocenić konsekwencje zdrowotne wynikające ze skażenia żywności 

W27 Zna systemy oraz ustawodawstwo polskie i unijne dotyczące bezpieczeństwa żywności 

W28 Zna podstawy interakcji leków z żywnością 

W29 Zna i rozumie mechanizmy działania wybranych grup leków 

W30 Zna wymagania i warunki przeprowadzania oceny sensorycznej żywności 

W31 Zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania i rozwoju zaburzeń czynnościowych organizmu ludzkiego 

W32 
Zna i rozumie zasady opracowywania i przygotowania diety przeznaczonej dla osoby zdrowej oraz chorej z uwzględnieniem 
czynników pozażywieniowych (np. kultura, wyznanie, narodowość) wpływających na sposób żywienia 

W33 Rozumie wpływ aktywności fizycznej na stan odżywienia 

W34 
Zna i rozumie etiopatogenezę, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki i leczenia, powikłania wybranych chorób  z zakresu 
kardiologii, endokrynologii, gastroenterologii, pulmonologii, nefrologii, neurologii, hematologii i onkologii. 

W35 Posiada wiedzę dotyczącą substancji dodatkowych w żywności 

W36 Zna terminologię medyczną i klasyfikację schorzeń istotnych w praktyce dietetycznej 
W37 Zna zasady postępowania żywieniowego opartego na dowodach naukowych w wybranych jednostkach chorobowych 
W38 Zna podstawowe badania dodatkowe stosowane w diagnostyce wybranych jednostek chorobowych. 
W39 Zna podstawowe elementy badania podmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych 
W40 Wykazuje znajomość wpływu wybranych jednostek chorobowych na wyniki badań dodatkowych. 
W41 Wykazuje znajomość elementów wchodzących w skład dokumentacji medycznej pacjenta. 

W42 
Zna i rozumie podstawy języka migowego, znaki daktylograficzne i ideograficzne, w zakresie niezbędnym do gromadzenia 
informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta niedosłyszącego i niesłyszącego 

W43 Zna i rozumie zasady komunikowania się z pacjentem niedosłyszącym i niesłyszącym; 

W44 Zna słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

W45 Zna i rozumie terminologię związaną z  użytkowaniem komputerów, systemu operacyjnego, aplikacji i pakietów biurowych 



W46 Zna i rozumie funkcjonalności edytorów dla osiągnięcia profesjonalnych właściwości tekstu 

W47 Zna zasady żywienia dojelitowego i pozajelitowego  

W48 
Zna zasady żywienia pacjentów, z uwzględnieniem wskazań przed- i pooperacyjnych według protokołu kompleksowej opieki 
okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia 

W49 
Zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg wchłaniania 
produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi związane 

W50 Zna aktualne technologie informacyjne służące gromadzeniu, przetwarzaniu danych związanych z wykonywanym zawodem. 

W51 Zna i wymienia najczęstsze stany nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

W52 Zna podstawowe regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, przemysłowej oraz prawa patentowego. 

W53 Zna I rozumie warunki formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności poradni dietetycznej. 

W54 Zna mechanizmy zmian adaptacyjnych jako podstawy racjonalnego treningu sportowego. 

W55 
Zna strukturalne i fizjologiczne determinanty wysiłku fizycznego oraz objaśnia genetyczne, środowiskowe i kulturowe 
uwarunkowania rozwoju sprawności fizycznej i motorycznej. 

W56 Zna definicje oraz modele stresu. Wie, jak stres wpływa na zdrowie i zachowanie człowieka. 

W57 Zna sposoby zarządzania sobą w stresie. 
W58 Rozumie czym jest medycyna stylu życia oraz rozumie jej znaczenie w prewencji i leczeniu niezakaźnych chorób przewlekłych 

W59 Posiada podstawową wiedzę nt. modeli zachowań zdrowotnych oraz sposobów wprowadzania zmian w stylu życia 

W60 Zna i rozumie teorię i praktykę marketingu jako elementu determinującego zachowania konsumentów na rynku 

W61 Zna i rozumie proces zarządzania organizacją, zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania strategicznego 

W62 Zna i rozumie prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw. 

W63 Zna i rozumie czym jest telmedycyna 

W64 Zna zasady teleporady medycznej 

W65 Zna i rozumie różnice w zapotrzebowaniu organizmu w zależności od rodzaju wysiłku fizycznego 
W66 Zna specyfikę żywienia sportowców w okresie treningów, zawodów i odnowy. 

W67 Posiada poszerzoną wiedzę na temat znaczenia składników odżywczych i płynów w wydolności fizycznej organizmu 
W68 Zna różnice w podstawach naukowych pomiędzy dietami konwencjonalnymi, niekonwencjonalnymi i trendami żywieniowymi 

W69 Zna metody stosowane w żywieniowych badaniach epidemiologicznych 

W70 Zna różne techniki uczenia się 

W71 Zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii klinicznej 

W72 Zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie 

UMIEJĘTNOŚCI U01 Potrafi krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych oraz pozostałe źródła informacji 



U02 Prawidłowo interpretuje wyniki podstawowych badań laboratoryjnych dla potrzeb postępowania dietetycznego 

U03 Potrafi ocenić stan nawodnienia oraz odżywienia pacjenta 

U04 Prawidłowo przeprowadza wywiad żywieniowy z pacjentem 

U05 Potrafi współpracować w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym 

U06 Dostosowuje swoje umiejętności komunikacyjne do poziomu rozumienia i języka pacjenta, unikając żargonu 
U07 Pozyskuje i bada bio-psycho-społeczną historię pacjenta z uwzględnieniem schematu rozmowy  

U08 
Rozpoznaje trudne sytuacje i wyzwania komunikowania się  w relacji z pacjentem, radząc sobie z nimi w sposób subtelny i 
konstruktywny  

U09 
przekazuje informacje w sposób zorientowany na pacjenta, umie odpowiednio uzupełniać informacje werbalne wykresami, 
modelami, pisemną informacją i instrukcjami 

U10 
zachęca pacjenta do brania aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji, omawia spectrum konsekwencji 
wynikających z decyzji 

U11 
Potrafi w sposób ustrukturyzowany przeprowadzić konsultacje w sprawie z innym członkiem zespołu np. z użyciem 
protokołu ISBAR 

U12 Dokonuje oceny możliwości zastosowania substancji roślinnych w profilaktyce schorzeń metabolicznych 

U13 Stosuje zdobytą wiedzę w przewidywaniu możliwości interakcji i działań niepożądanych składników roślinnych 

U14 
Właściwie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. Stosuje zasady BHP i dobrej praktyki 
laboratoryjnej 

U15 Potrafi przeprowadzić identyfikację i analizę ilościową podstawowych składników żywności 

U16 Potrafi identyfikować drobnoustroje zgodnie z zasadami diagnostyki mikrobiologicznej 

U17 Potrafi łączyć wiedzę o składnikach bioaktywnych z aktywnością biologiczną i wskazuje na ich praktyczne zastosowanie 

U18 
Wyjaśnia zagrożenia wynikłe ze stosowania nadmiaru suplementów diety, w tym interakcje ze składnikami żywności oraz 
lekami 

U19 Potrafi obsługiwać programy komputerowe służące do obliczania wartości odżywczej i energetycznej diety 

U20 
Potrafi dobrać odpowiednie metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia  i odpowiednio zinterpretować uzyskane 
wyniki 

U21 
Potrafi ocenić wartość odżywczą i energetyczną produktów spożywczych, potraw i diet 

U22 posługuje się metodami oznaczania składników i kontaminantów w żywności 

U23 Potrafi dobrać odpowiednie surowce spożywcze i zastosować prawidłowe techniki sporządzania potraw 



U24 
Potrafi wskazać zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne mogące występować w żywności oraz substancje celowo dodawane 
do żywności 

U25 
Potrafi zaproponować odpowiednie do stanu chorobowego postępowanie dietetyczne w warunkach szpitalnych oraz 
domowych zgodnie z zasadami Evidence Based Dietetics 

U26 Potrafi udzielić porad w zakresie interakcji leków z suplementami diety i żywnością 

U27 
Potrafi określić zmiany w wartości odżywczej surowców i potraw w zależności od warunków i czasu przechowywania oraz 
sposobu przetworzenia. 

U28 Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych pomiarów i obserwacji 

U29 Potrafi analizować i wyjaśniać mechanizmy wpływu żywienia na prawidłowy rozwój, zdrowie oraz efekty leczenia człowieka 

U30 
Potrafi powiązać objawy kliniczne z daną jednostką chorobową oraz ocenić potencjalne następstwa choroby  dla 
funkcjonowania organizmu 

U31 
Rozumie wzajemne relacje pomiędzy przewlekłymi chorobami a stanem odżywienia i potrafi zaplanować i wdrożyć żywienie 
dostosowane do zaburzeń metabolicznych wywołanych urazem lub chorobą. 

U32 
Potrafi zinterpretować wyniki podstawowych badań laboratoryjnych i wykorzystać je w planowaniu i monitorowaniu 
postępowania żywieniowego 

U33 
Potrafi ocenić stan odżywienia w oparciu o badania przesiewowe i pogłębiona ocenę stanu odżywienia, przeprowadzić wywiad 
żywieniowy i ocenić sposób odżywiania  

U34 Potrafi udzielić konsultacji dietetycznej w ramach pracy w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym 

U35 

Wykazuje umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, potrafi wybrać jej odpowiednią formę w kontaktach z 
jednostką lub grupami osób, rozumie potrzebę przekazywania informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji 
dotyczących żywienia przez jednostkę lub grupę 

U36 Potrafi rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia; 

U37 
Potrafi posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji 
medycznej 

U38 Stosuje podstawy epidemiologii żywieniowej w określaniu i ocenie żywieniowych czynników ryzyka chorób dietozależnych 

U39 
Posiada podstawowe umiejętności rozumowania klinicznego w zakresie diagnostyki chorób wewnętrznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem chorób dietozależnych 

U40 Posiada podstawowe umiejętności badania podmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. 

U41 
Potrafi posługiwać się znakami języka migowego i innymi sposobami oraz środkami komunikowania się z pacjentem z 
uszkodzeniem narządu słuchu 

U42 Potrafi analizować piśmiennictwo naukowe w języku obcym 

U43 Potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

U44 Potrafi prowadzić korespondencję  i przygotowywać wybrane rodzaje  dokumentów w języku obcym 



U45 
Potrafi  pozyskiwać, przetwarzać, przechowywać i oceniać krytycznie wiarygodność zebranych informacji korzystając z 
różnych źródeł i technik informacyjnych w związku z wykonywanym zawodem. 

U46 Potrafi obsługiwać aparaturę właściwą dla danego kierunku studiów 

U47 
Potrafi określić ryzyko zaburzeń stanu odżywienia i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze lub terapeutyczne we 
współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego 

U48 Posługuje się prawidłową i jednoznaczną nomenklaturą medyczną przy opisie struktur organizmu człowieka: układów, 
narządów i tkanek. 

U49 Rozpoznaje i opisuje lokalizacje struktur anatomicznych, wyjaśnia zasady funkcjonowania przewodu pokarmowego. 

U50 Potrafi dostrzegać wzajemne relacje między przewodem pokarmowym a innymi układami w tym wydalniczym, 
odpornościowym, nerwowym 

U51 
Potrafi rozpoznać objawy mogące wskazywać na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz podjąć adekwatne działania. 
Umie wdrożyć łańcuch przeżycia dla różnych sytuacji klinicznych 

U52 
Analizuje warunki progresji wyników sportowych i opracowuje długo, średnio i krótkoterminowe plany treningowe w 
wybranych dyscyplinach sportu. 

U53 
Analizuje fenotypową zmienność zdolności motorycznych człowieka. Ocenia stan biologiczny człowieka w kontekście jego 
możliwości wysiłkowych.  

U54 Potrafi rozpoznawać sytuacje stresowe w swoim życiu i objawy stresowe w swoim organizmie 
U55 Potrafi zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem w codziennych sytuacjach. 
U56 Umie podjąć rozmowę nt. modyfikacji stylu życia, zna i umie wykorzystać techniki wzmacniające motywację pacjenta 

U57 Potrafi interpretować zjawiska związane z marketingiem 
U58 Potrafi przeprowadzić telekonsultację zgodnie z obowiązującymi zasadami i standardami 

U59 
Potrafi zastosować zasady żywienia sportowców w przygotowaniu programu dietetycznego w zależności od dyscypliny i 
okresu treningowego 

U60 Potrafi analizować i interpretować zjawiska kulturowe związane z żywieniem 
U61 Stosuje poznane przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 
U62 Potrafi ocenić bezpieczeństwo diet niekonwencjonalnych i trendów żywieniowych 

U63 Potrafi rozróżnić w teorii i praktyce przydatne diety restrykcyjne, eliminacyjne i monodiety od niebezpiecznych trendów 
opartych na modzie 

U64  Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej. 

U65 
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje dotyczące wybranych zagadnień z zakresu ochrony 
własności intelektualnej , a także opracowywać je metodą porównawczą 

U66 Analizuje swój proces uczenia się 

U67 Opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia homeostazy 



KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

K01 
Posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności, wie kiedy zwrócić się o pomoc do innych 
specjalistów 

K02 Ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia przez całe życie 

K03 Okazuje szacunek wobec pacjenta, oraz troskę o jego dobro, przestrzega praw pacjenta 

K04 Współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, w celu zapewnienia należytej opieki nad pacjentem  

K05 Przestrzega zasad etyki zawodowej i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.  

K06 Jest gotów do  ponoszenia  odpowiedzialności  za wykonywane czynności zawodowe 

 


