
TABELA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

Nazwa kierunku studiów  Dietetyka 

Poziom kształcenia  Studia II stopnia 

Profil kształcenia  ogólnoakademicki 

 Symbol 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Kierunkowe efekty uczenia się - opis 

WIEDZA 
 
 
  

K_W01 
Wykazuje znajomość zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju  osób 
dorosłych i dzieci pod wpływem choroby i towarzyszących jej zaburzeń odżywiania i stanu odżywienia 

K_W02 
Zna i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu demografii oraz czynników ryzyka chorób 
żywieniowozależnych. 

K_W03 
Zna podstawy immunologii klinicznej oraz wzajemne związki występujące pomiędzy stanem odżywienia i 
stanem odporności ustroju. 

K_W04 

Zna zasady fizjologii żywienia i potrafi je wykorzystać w planowaniu żywienia. Zna zasady analizy składu 
ciała. Posiada szczegółową wiedzę na temat roli w organizmie człowieka: białek, związków tłuszczowych, 
węglowodanów, hormonów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych. 

K_W05 
Zna podstawy patofizjologii klinicznej i wpływ procesów patologicznych, a zwłaszcza procesu zapalnego na 
metabolizm, trawienie i wchłanianie składników odżywczych. 

K_W06 Wykazuje znajomość zmian biochemicznych uczestniczących w patogenezie chorób dietozależnych.  

K_W07 

Posiada ogólną wiedzę dotyczącą żywności potencjalnie niebezpiecznej, powodującej negatywne 
konsekwencje zdrowotne w wyniku celowych lub nieświadomych działań inżynierskich prowadzących do 
obniżenia jej wartości odżywczej i wprowadzania substancji obcych. 

K_W08 
Posiada pogłebioną wiedzę na temat wpływu składników żywności na stymulację układu 
immunologicznego 

K_W09 
Zna podstawy psychologii klinicznej i uwzględnia je w codziennej pracy zawodowej w rozwiązywaniu 
złożonych problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych. 

K_W10 
Zna zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej, potrafi analizować i wyjaśnić związki pomiędzy 
żywieniem a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby i występowaniem chorób. 

K_W11 
Dysponuje wiedzą dotyczącą możliwości korygowania sposobu żywienia  
jednostek i grup. 

K_W12 

Zna zasady żywienia klinicznego obejmującego żywienie dojelitowe z  
wykorzystaniem diet przemysłowych w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia a także żywienia w 
chorobach onkologicznych 



 
K_W13 

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaleceń dietetycznych dla kobiet z fizjologicznym i patologicznym 
przebiegiem ciąży i połogu oraz z różnymi nawykami żywieniowymi. 

K_W14 

Zna założenia i zadania zdrowia publicznego, a także ramy prawne realizacji celów zdrowia publicznego w 
skali Polski i Europy; zna społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia i przykładowe 
programy promocji zdrowia realizowane w Europie i w Polsce. 

K_W15 Zna teorię i praktykę marketingu oraz zarządzania i potrafi kierować zespołami. 
K_W16 Posiada więddzę dotyczącą kulturowych i religijnych uwarunkowań żywności i żywienia 

K_W17 
Zna przepisy polskiego prawa żywnościowego oraz ustawodawstwo niezbędne do wykonywania zawodu 
dietetyka.  

K_W18 
Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej dostosowaną do specyfiki dietetyki 
praktycznej. 

K_W19 
Posiada niezbędną w dietetyce praktycznej wiedzę z zakresu farmakoterapii chorób dietozależnych, 
obejmującą także efekty żywienia wspomagające bądź niwelujące efekty farmakoterapii. 

K_W20 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą komunikacji przy zastosowaniu kanału wzrokowego, co daje 
możliwość porozumiewania się z osobami z niesprawnością narządu słuchu. 

K_W21 Posiada wiedzę dotyczącą metod wyodrębniania składników roślinnych 

K_W22 
Zna przepisy dotyczące urzędowej kontroli żywności i kryteria służące ocenie autentyczności produktów 
spożywczych. 

K_W23 
Zna rodzaje diet szpitalnych oraz posiada znajomość metod postępowania dietetycznego w różnych 
jednostkach chorobowych. 

K_W24 
Zna budowę, właściwości i zasadę działania enzymów biorących udział w procesach trawienia i 
metabolizmu. 

K_W25 Zna zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i przestrzega ich w pracy zawodowej. 

K_W26 
Zna System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w 
łańcuchu żywnościowym. 

K_W27 Posiada wiedzę dotyczącą sposobu żywienia w różnych dyscyplinach sportowych 
K_W28 Ma świadomość wpływu kontekstu kulturowego na obyczaje i zachowania żywieniowe.   
K_W29 Posiada wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości. 

K_W30 
Posiada wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego uwzględniającą zasady postępowania w stanach 
nagłych zagrożenia zdrowia i życia. 

K_W31 

Posiada wiedzę w zakresie podstaw filozoficzno-etycznych systemu ochrony zdrowia, a także identyfikuje 
najważniejsze dylematy etyczne we współczesnej ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem 
poradnictwa żywieniowego. 

K_W32 
Zna podstawowe metody statystyczne i narzędzia do analizy i oceny zjawisk zachodzących w produkcji 
żywności i żywieniu człowieka. 



K_W33 

Zna zasady praktyki medycznej opartej na dowodach oraz posiada wiadomości dotyczące tego, w jaki sposób 
zasady te należy aplikować w praktyce dietetycznej, a także ma wiedzę na temat zasad oceny rangi dowodów 
naukowych dotyczących interwencji medycznych. 

K_W34 Posiada wiedzę w zakresie wybranych komunikacyjnych i marketingowych narzędzi internetowych. 

K_W35 

Zna zasady metodologii badań naukowych w zakresie studiowanego kierunku. Zna i wdraża w codziennej 
praktyce badania sposobu żywienia pojedynczych osób i grup i wykorzystuje je w planowaniu i 
korygowaniu żywienia. 

K_W36 
Posiada wiedzę na temat zasad i technik fizjoterapii i rehabilitacji osób z otyłością, a także wskazań do ich 
stosowania. Wie, kiedy pacjent z otyłością powinien skorzystać z porady specjalistycznej w tym zakresie. 

K_W37 
Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą prowadzenia badań naukowych w zakresie studiowanego kierunku z 
uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności medycznych powiązanych z dietetyką.  

K_W38 Wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego w języku obcym w obszarze nauk o żywności i żywieniu. 

K_W39 
Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad produkcji i pozyskiwania żywności ekologicznej, jej certyfikacji i 
kontrolii a także uwarunkowań konsumpcji 

K_W40 

Dysponuje zaawansowaną wiedzą dotyczącą nowoczesnych technik analizy żywności, w tym środków 
pochodzenia roślinnego z uwzględnieniem nowych zagrożeń zanieczyszczeniami fizycznymi, biologicznymi i 
chemicznymi. Zna i rozumie metodykę analizy sensorycznej i oceny konsumenckiej.  

 
K_W41 

Posiada wiedzę dotyczącą najważniejszych patogenów chorobotwórczych człowieka, a także mikrobioty 
człowieka oraz jej wpływu na funkcjonowanie układów organizmu i przebiegu chorób.  

K_W42 
Dysponuje wiedzą dotyczącą dozwolonych i niedozwolonych środków farmakologicznych wspomagających 
aktywność fizyczną i wydolność człowieka oraz metod ich wykrywania. 

K_W43 Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą jakości i bezpieczeństwa żywności. 

K_W44 
Posiada wiedzę o zasadach działania i wprowadzania do obrotu różnych środków spożywczych, z 
uwzględnieniem środków pochodzenia roślinnego.  

K_W45 
Posiada wiedzę dotyczącą dostosowywania pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, radzenia 
sobie w sytuacjach stresowych. 

K_W46 

Posiada wiedzę dotyczącą uwarunkowanych genetycznie różnic w reakcjach organizmu na zawarte w 
żywności składniki pokarmowe, a także z zakresu wpływu żywności na ekspresję genów oraz związków 
tego fenomenu z ryzykiem zachorowania (interakcje pożywienie - gen).   

K_W47 Posiada wiedzę na temat statusu i roli dietetyka w systemach ochrony zdrowia krajów Unii Europejskiej. 

K_W48 
Zna zasady diagnozowania internistycznych powikłań otyłości w ramach medycznej diagnozy otyłości 
według AACE/ACE 2016 

K_W49 

Zna zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy dietetyka oraz w zakresie technologii 
gastronomicznej oraz posiada wiedzę na temat zasad kształtowania właściwych warunków pracy w 
obszarze zawodowym będącym przedmiotem studiów 

K_W50 Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą profilaktyki żywieniowej chrób dietozależnych  



K_W51 
Dysponuje podstawową wiedzą na temat wyspecjalizowanego sprzętu oraz nowoczesnymi metodami 
diagnostycznymi, które pozwalają na rozpoznanie wielu różnorodnych schorzeń i szybkie wdrożenie 
skutecznego leczenia. 

K_W52 

Posiada wiedzę medyczną, którą w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje do kompleksowej zmiany 
codziennych zachowań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu 
leczenia. 

K_W53 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą higieny jamy ustnej w rużnych okresach życia, chorób z nią 
związanych oraz ich profilaktyki 

UMIEJĘTNOŚCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K_U01 
Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić działania laboratoryjne związane ze studiowanym 
kierunkiem. 

K_U02 

Prawidłowo interpretuje wyniki podstawowych badań laboratoryjnych, w tym badań mikrobiologicznych 
dla potrzeb postępowania dietetycznego; potrafi interpretować preparaty mikrobiologiczne ilustrujące 
najczęstsze infekcyjne problemy kliniczne. 

K_U03 

Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych w zakresie studiowanego kierunku, z 
uwzględnieniem dziedzin nauki i specjalności medycznych powiązanych z dietetyką, w tym potrafi: ustalić 
problem badawczy, określić cel badania naukowego, sformułować hipotezę badawczą oraz zaplanować 
badanie naukowe, a także przeanalizować uzyskane wyniki.  

K_U04 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. 

K_U05 
Potrafi powiązać objawy kliniczne z daną jednostką chorobową oraz ocenić potencjalne następstwa 
choroby dla zaburzeń procesów trawienia i wchłaniania. 

K_U06 
Potrafi zaplanować i poprowadzić edukację żywieniową indywidualną i grupową, włączając te zagadnienia 
w szersze działania promujące zdrowie w różnych środowiskach edukacyjnych.  

K_U07 Tworzy i realizuje treningi rozwijające funkcje ruchowe organizmu oraz modelujące sylwetkę ciała. 

K_U08 
Potrafi za pomocą języka migowego komunikować się z osobą głuchą w co najmniej elementarnym 
zakresie. 

K_U09 Potrafi ocenić jakość surowców roślinnych i ich przetworów 

K_U10 
Potrafi oznaczać w materiale biologicznym wybrane środki farmaceutyczne wspomagające aktywność 
fizyczną. 

K_U11 Potrafi efektywnie komunikować się w zespole w różnych warunkach 

K_U12 
Potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i ocenić sposób żywienia osoby badanej w oparciu o 
odpowiednie kwestionariusze. 

K_U13 
Posiada umiejętność analizy i rozpoznawania  substancji aktywnych w roślinach leczniczych i przetworach 
zielarskich. 

K_U14 
Potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych i wykorzystać je w planowaniu i monitorowaniu 
postępowania żywieniowego. 



K_U15 
Potrafi zaplanować, dostosowane do wieku, postępowanie dietetyczne w celu zapobiegania chorobom 
związanym z nieprawidłowym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej. 

K_U16 

Potrafi ustalić wskazania do wspomagania i/lub leczenia żywieniowego z wykorzystaniem dostępnych w 
Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w 
korygowaniu zaburzeń odżywiania i stanu odżywienia 

K_U17 Planuje żywienie w domu pacjentów wypisanych ze szpitala. 

K_U18 
Potrafi zaplanować i realizować kompleksowe postępowanie obejmujące farmakoterapię, żywienie, 
aktywność fizyczną i styl życia dla osób z chorobami dietozależnymi. 

K_U19 Potrafi przygotować i nadzorować wytwarzanie potraw wchodzących w skład różnego rodzaju diet. 

K_U20 
Potrafi określić zmiany w wartości odżywczej surowców i potraw w zależności od warunków i czasu 
przechowywania oraz sposobu przetworzenia. 

K_U21 

Opracowuje zalecenia dietetyczne dla kobiet z fizjologicznym i patologicznym przebiegiem ciąży i połogu 
oraz z różnymi nawykami żywieniowymi. Potrafi uzasadnić wpływ prawidłowego żywienia kobiet w okresie 
prokreacji, ciąży oraz karmienia piersią na rozwój fizyczny i intelektualny dziecka.  

K_U22 
Posiada zaawansowaną umiejętność identyfikacji składników żywności i jej oceny w oparciu o różne 
metody analityczne 

K_U23 Potrafi dokonać oceny składu ciała przy użyciu różnych podejść metodologicznych.  

K_U24 

Komunikuje się przynajmniej w jednym języku obcym w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku (w stopniu pozwalającym na rzeczowy kontakt z pacjentem oraz 
korzystanie z fachowej literatury). 

K_U25 
Potrafi zaplanować i wdrożyć odpowiednie postępowanie dietetyczne w zależności od stanu 
fizjologicznego i patologicznego pacjenta. 

K_U26 Identyfikuje błędy żywieniowe, proponuje działania korygujące dotychczasowy sposób żywienia chorego. 

K_U27 

Posiada podstawowe umiejętności rozumowania klinicznego w zakresie diagnostyki chorób wewnętrznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem chorób dietozależnych, a także posiada podstawowe umiejętności 
badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. 

K_U28 
Projektuje działania z zakresu żywienia i dietetyki z wykorzystaniem środków komunikacji pośredniej i 
bezpośredniej oraz multimediów. 

K_U29 
Potrafi zaprojektować działania marketingowe i komunikacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. 

K_U30 Potrafi wskazać źródła zafałszowań w żywności oraz dobrać metodę analityczną w celu ich wykrycia. 

K_U31 Posiada umiejętność postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

K_U32 
Posiada umiejętność kontaktu z osobami będącymi w zróżnicowanej sytuacji psychospołecznej 
pozwalające na skuteczną realizację założonych celów terapii. 

K_U33 Posiada umiejętność radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem 

K_U34 Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt właściwy dla danego kierunku studiów. 



K_U35 
Samodzielnie projektuje i nadzoruje realizację zajęć ruchowych o różnym stopniu zaawansowania i w 
różnych warunkach środowiskowych.  

K_U37 
Potrafi przygotować wystąpienia ustne i opracowania pisemne, w tym pracę magisterską na tematy 
właściwe dla studiowanego kierunku. 

K_U38 Identyfikuje problemy pacjenta i grupy społecznej uwarunkowane kulturowo, etnicznie i religijnie.  

K_U39 
Potrafi przeanalizować wyniki badań naukowych w zakresie studiowanego kierunku z wykorzystaniem 
podstawowych metod statystycznych.  

K_U40 
Potrafi opracować plany żywienia indywidualnego i zbiorowego dla pacjentów w szpitalu i innych 
ośrodkach zbiorowego żywienia. 

K_U41 

Potrafi analizować i wyjaśniać mechanizmy wpływu żywienia na prawidłowy rozwój, zdrowie oraz efekty 
leczenia. Potrafi zaplanować strategię żywieniową zgodnie z modelem dietyki opartej na dowodach 
naukowych 

K_U42 
Potrafi przygotować plan działań zmierzających do zarejestrowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce zgodny z obowiązującymi wymogami. 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

K_K01 
Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i umiejętności. Wie, kiedy skorzystać z porady innego 
specjalisty. 

K_K02 
Kontynuuje naukę przez całe życie zawodowe w celu stałego uaktualniania wiedzy i umiejętności 
zawodowych. 

K_K03 

Jest gotów do efektywnego kkomunikowania się i inicjowania działań z przedstawicielami innych zawodów 
medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i 
profilaktyki chorób żywieniowozależnych w społeczności lokalnej. 

K_K04 Posiada świadomość zagrożeń wynikających z  kontaktu człowieka z czynnikami środowiskowymi. 

K_K05 Student swobodnie nawiązuje kontakt werbalny i niewerbalny z pacjentem, klientem, kolegami, 

K_K06 
Prezentuje postawę szacunku wobec odmienności kulturowej w zakresie obyczajów i zachowań 
żywieniowych. 

K_K07 Wykazuje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną. 

K_K08 

Wykazuje dbałość i odpowiedzialność za pracę własną w zakresie identyfikowania i wyjaśniania błędów 
żywieniowych oraz proponowania zaleceń dotyczących planowania żywienia dostosowanych do stanu 
zdrowia pacjenta. 

K_K09 
Przestrzega praw pacjenta, tajemnicy zawodowej, w tym prawa do informacji dotyczącej proponowanego 
postępowania dietetycznego oraz jego możliwych następstw i ograniczeń. 

K_K10 
Ma świadomość konieczności ciągłego kontrolowania jakości produktów spożywczych w Polsce i na 
świecie. 

K_K11 Trafnie określa zadania i konsekwentnie dąży do ich realizacji przyjmując różne role. 

K_K12 Taktownie wyraża opinie na różne tematy działalności zawodowej.  

 


