
 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Terapia zaburzeń odżywiania 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu dietetyki 

Cel kształcenia 

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studenta z rozumieniem psychoterapeutycznym, z 
rozróżnieniem na podstawowe pojęcia psychoterapeutyczne. Zapoznanie studenta z wiedzą 
teoretyczną i praktyczną dotyczącą psychoterapii. Przekazanie umiejętności współpracy z zespołem 
specjalistów oraz rozumienia własnej roli w zespole leczącym. Zapoznanie studenta z myśleniem 
psychoterapeutycznym oraz wykorzystanie technik pracy z pacjentem. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja akademicka, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Dyskusja akademicka, burza mózgów, debata, analiza przypadku, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu cechy i funkcje relacji 
psychoterapeutycznej w praktyce zawodowej. (K__W16) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja studentów podczas 

zajęć 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne kierunki i szkoły 
terapeutyczne, istotę psychoterapii, jej etapy i cele oraz 
podstawowe pojęcia i definicje psychoterapeutyczne, zjawisko 
przeniesienia i przeciwprzeniesienia. (K_W15), (K_W16) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja studentów podczas 

zajęć 

Umiejętności 

Potrafi ocenić zasoby indywidualne w pracy psychodietetyka. 
(K_U13) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja studentów podczas 

zajęć 
Potrafi wykorzystać techniki i strategie terapeutyczne mające na 
celu modyfikacje wzorów myślenia, emocji i zachowań 
dobranych w stosunku do celu i mechanizmów podtrzymujących 
problemy. (K_U13), (K_U14) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja studentów podczas 

zajęć 

Potrafi stosować zachowania terapeutyczne w ramach 
interwencji dietetycznych, z wykorzystaniem zasad 
psychoterapeutycznych. (K_U13), (K_U14) 

Kolokwium pisemne, 
obserwacja studentów podczas 

zajęć 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do rozwiazywania problemów napotkanych w 
zawodzie. (K_K08) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 



 

 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Kliniczne podstawy rozumienia występujących zaburzeń łaknienia. 

25 20 

Merytoryczna oraz praktyczna wiedza na temat modelów terapii w leczeniu zaburzeń odżywiania: 
-model poznawczo-behawioralny  
-model systemowy 
-model psychoanalityczny 
Warsztat w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej. 
Nauka praktycznych zasad oraz technik terapii osób dotkniętych problemem zaburzeń odżywiania 
jak postępować z osobami z anoreksją, bulimią 
- jak postępować z osobami z pozostałymi zaburzeniami odżywiania 
Zaburzenia odżywiania w chorobach somatycznych 
- Wsparcie pacjentów w chorobach przewlekłych oraz terminalnie chorych 
Przećwiczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na konkretnych przykładach z praktyki klinicznej. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 



 

 

Józefik B. (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 
M.Maine, B.H. McGilly, D.W. Bunnell. (2013). Leczenie zaburzeń odżywiania, Pomost między nauką a praktyką. Warszawa: 
Urban&Partner 
4..Marilyn L. (2015). Anorektyczny umysł. Psychoanalityczna perspektywa w leczeniu zaburzeń odżywiania. Warszawa: IMAGO 

Literatura uzupełniająca 
Namysłowska I. Ruszkowska E. Siewierska A. (2000) Gdy odchudzanie jest chorobą. Warszawa:Intra. 
Chrząstowski Sz. (2014)Nie tylko schemat. Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Paradygmat 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Psychologia zdrowia i żywienia 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacja 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Brak 

Cel kształcenia 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat procesów interpersonalnych i komunikacyjnych, 
teoretycznych podstaw działań mających na celu ograniczenie stresu prowadzącego do chorób somatycznych i 
psychicznych oraz stresu zawodowego i jego negatywnych skutków.  
Studenci zrozumieją naturę chorób przewlekłych i konsekwencje dla chorego oraz jego opiekunów 
rodzinnych; 
Studenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat realizacji programów prozdrowotnych. 
W oparciu o wymienioną wyżej wiedzę będą potrafili planować procesy komunikacyjne tak, aby  
osiągnąć wyznaczone cele i – w zakresie kompetencji społecznych – będzie przejawiał zaangażowanie w 
promocję zdrowia. 

Metody dydaktyczne Wykłady multimedialne, warsztaty psychologiczne, dyskusje. 
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, burza mózgów. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagrożenia dla zdrowia 
wynikające ze stylu życia i sposobem żywienia na przykładzie 
zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja, otyłość, ortoreksja). 
(K_W15) 

Egzamin w formie testu 
pisemnego, kolokwium pisemne, 

obserwacja pracy w grupach 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teoretyczne modele 
przekonań zdrowotnych, ich wady i zalety. (K_W14) 

Egzamin w formie testu 
pisemnego, kolokwium pisemne, 

obserwacja pracy w grupach 

Umiejętności 

Potrafi rozpoznać potrzeby pacjenta i jego rodziny znajdujących 
się w specyficznych sytuacjach w kontekście opieki zdrowotnej: 
choroba przewlekła/ niepełnosprawność. (K_U10) 

Egzamin w formie testu 
pisemnego, kolokwium pisemne, 

obserwacja pracy w grupach 

Potrafi zaplanować program prozdrowotny w wybranym 
zakresie, uwzględniając rodzaje pomocy opisywane w 
psychologii zdrowia; (K_U13) 

Egzamin w formie testu 
pisemnego, kolokwium pisemne, 

obserwacja pracy w grupach 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do efektywnego planowania swojej pracy poprzez 
właściwe określanie priorytetów. (K_K07) Obserwacja, rozmowa 



 

 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. 

20 10 

Stres zawodowy, wypalenie, sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem zawodowym. 
 

Zasoby i deficyty odpornościowe w zdrowiu i chorobie: zasoby osobiste, radzenie sobie, wsparcie 
społeczne, odporność na stres. 
Choroby przewlekłe: wymiar problemu, ustosunkowanie się i adaptacja do choroby/upośledzenia w 
kontekście długoterminowym. 
Choroby przewlekłe/ upośledzenia: problemy opiekunów rodzinnych. 

Ćwiczenia  
Reakcje na zachorowanie: percepcja symptomów, rozumienie choroby, emocjonalne i poznawcze 
ustosunkowanie się do choroby, podejmowanie decyzji o konsultowaniu się z lekarzem. 

30 20 

Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu - pracownik 
ochrony zdrowia – pacjent, komunikacja, satysfakcja z wizyty i jej wpływ na wyniki leczenia, problem 
braku współpracy. 
Doświadczenie hospitalizacji: organizacja instytucji leczniczych a jakość usług zdrowotnych. 
Psychologia zdrowia wobec wybranych problemów zdrowotnych: choroby serca i rak. 
Ból: zjawisko i rodzaje bólu, teorie bólu, ból jako problem zdrowotny, techniki kontroli bólu. 
Style życia a zdrowie - dieta, zaburzenia odżywiania/bulimia, anoreksja, kompulsywna otyłość, 
ortoreksja. 
Zachowania zdrowotne: modele poznawcze wyjaśniające zachowania i zmianę zachowań, zasady 
kształtowania zachowań prozdrowotnych. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 10 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Test pisemny, kolokwium pisemne, ocena aktywności na zajęciach. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji za 

przewidziane formy 
weryfikacji efektów 

uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi w 
programie kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje problemy i 
formułuje wnioski, 

- potrafi prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na poziomie 
bardzo dobrym, 

- jest zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych zadań, 



 

 

zainteresowania 
przedmiotem. 

zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

odczuwa potrzebę 
stałego doskonalenia 
się 

Literatura podstawowa 
Bishop, G., Psychologia Zdrowia, Wrocław 2000, Astrum. 
Heszen, I., Sęk, H., Psychologia zdrowia, Warszawa 2007, PWN. 
Sheridan, Ch.L., Radmacher, S.A., Psychologia zdrowia, Warszawa 1998, Instytut Psychologii Zdrowia. 

Literatura uzupełniająca 
Seligman M.E.P, Rosenham D.L., Walker E.F., Psychopatologia, Poznań 2003, Wydawnictwo Zysk i Sk-a . 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Psychologia osobowości 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Brak 

Cel kształcenia 
Celem zajęć jest przedstawienie pojęć i problemów psychologii osobowości. Zajęcia zawierają: 
prezentację głównych orientacji teoretycznych w psychologii osobowości, (podejścia teorii cech, 
teorii uczenia się, psychodynamicznego, humanistycznego, i poznawczego). 

Metody dydaktyczne Wykład akademicki, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją, praca w grupach 

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, materiały przygotowane przez prowadzącego, burza mózgów, 
pogadanka 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z dziedziny 
psychologii osobowości. (K_W15), (K_W16) 

Test końcowy, kolokwium 
połówkowe, opracowanie 
prezentacji multimedialnej 

Rozumie unikalny, integrujący charakter problematyki 
osobowości w dziedzinie psychologii. Jest świadomy/a 
złożoności relacji psychologii osobowości do innych obszarów 
psychologii. Zna główne koncepcje osobowości i jej współczesne 
modele oraz badania w tym obszarze. (K_W15), (K_W16) 

Test końcowy, kolokwium 
połówkowe, opracowanie 
prezentacji multimedialnej 

Umiejętności 

Potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania 
empiryczne w obszarze psychologii osobowości. (KU03) 

Test końcowy, kolokwium 
połówkowe, opracowanie 
prezentacji multimedialnej 

Sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii 
osobowości. (K_U13) 

Test końcowy, kolokwium 
połówkowe, opracowanie 
prezentacji multimedialnej 

Potrafi zinterpretować zachowania osób i zjawiska społeczne, 
odwołując się do różnych ujęć teoretycznych osobowości. 
(K_U13) 

Test końcowy, kolokwium 
połówkowe, opracowanie 
prezentacji multimedialnej 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do podjęcia dalszego rozwoju osobistego. (K_K01) 

Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykład Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 



 

 

Osobowość jako wyjaśnienie spójności zachowania, różnic międzyosobniczych, i wysokiego stopnia 
integracji zachowania. 

20 10 

Idiograficzne i nomotetyczne podejście do osobowości. Osobowość jako układ dyspozycji i jako system 
mechanizmów psychologicznych. 
Podstawowe pytania teorii osobowości. 
Dlaczego przeceniamy personalną spójność zachowania? (rola kulturowo ugruntowanej koncepcji 
osoby, narzędzi językowych i pojęciowych, "biasów" poznawczych naiwnego personalizmu). Próby 
rozwiązania problemu niezadowalającej spójności zachowania. 
Charakterystyka i krytyczna analiza klasycznych podejść w psychologii osobowości: perspektywa teorii 
cech, perspektywa teorii uczenia się, podejście psychodynamiczne (z teorią osobowości autorytarnej); 
podejście humanistyczne. 
Procesy adaptacji poznawczej do zagrożenia kontroli (m.in. model Taylor, strategie samoutrudniania i 
obronnego pesymizmu, narcyzm wielkościowy). 

Ćwiczenia 
Podejście poznawczo-społeczne: ogólna charakterystyka (m.in. teoria konstruktów osobistych; teoria 
schematów poznawczych; procesy konstruowania przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości). 

30 20 

Rozwój osobowości. 
Procesy kontroli działania (m.in. orientacja na stan vs. orientacja na działanie; procesy identyfikacji 
własnego działania; mindlessness vs. mindfulness). 
Przesłanki spostrzegania wolności, kontroli i skuteczności własnych działań (m.in. zjawisko iluzji 
kontroli); kontrola umysłu (mental control); samokontrola a wyczerpywanie się zasobów samoregulacji. 
Konsekwencje zagrożenia wolności i kontroli (reaktancja, energizacja, pobudzenie motywacji do 
kontroli, wyuczona bezradność). 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 10 

Razem  50 40 
Formy i warunki zaliczenia 

Test końcowy, kolokwium połówkowe, opracowanie prezentacji multimedialnej. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 



 

 

zagadnieniami 
przedmiotu 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
Strelau, J. (2000). Różnice indywidualne: Opis, determinanty i aspekt społeczny. W: J. Strelau (red.), Psychologia - podręcznik 
akademicki (t. 2, s. 652-662, cały paragraf 37.1). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Strus, W. i Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątką – przegląd modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-
49. Podejście psychoanalityczne 

Literatura uzupełniająca 
Sędek, G. (2001). Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? .W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają 
żyć: Szkice ze społecznej psychologii osobowości (ss.289-317). W-wa: PWN (lub: wyd.II, 2001, s. 226-248) 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Psychodietetyka z elementami obesitologii 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Podstawowe informacje z zakresu psychologii ogólnej oraz komunikacji z pacjentem oraz z zakresu 
biologii i fizjologii. 

Cel kształcenia 

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom behawioralnych podstaw zachowań 
żywieniowych w szczególności zależności pomiędzy zachowaniem człowieka a wyborem pokarmu 
i planowaniem całodziennej racji pokarmowej również w odniesieniu do zaburzeń z tym 
związanych. Ponadto omówione zostaną zagadnienia nawiązujące do komunikacji medycznej w 
zespole multidyscyplinarnym, którego częścią jest dietetyk. 

Metody dydaktyczne Dyskusja, praca z tekstem, burza mózgów, praca w grupach. 
Środki dydaktyczne Dyskusja, praca z tekstem, burza mózgów. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza Zna praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu demografii oraz 
czynników ryzyka chorób żywieniowo zależnych. (K_W08) 

Kolokwium pisemne, 
aktywność na zajęciach 

Umiejętności 

Potrafi ocenić wpływ diety na zdrowie i samopoczucie klienta. 
Potrafi modyfikować przyjęty plan żywieniowy pod kątem 
potrzeb klienta. (K_U08) 

Kolokwium pisemne, 
aktywność na zajęciach 

Potrafi zaplanować i realizować kompleksowe postępowanie 
obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia dla osób z 
nadwagą lub otyłością. (K_U06) 

Kolokwium pisemne, 
aktywność na zajęciach 

potrafi zaplanować, dostosowane do wieku postępowanie 
dietetyczne w celu zapobiegania chorobom związanym z 
nieprawidłowym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej. 
(K_U10) 

Kolokwium pisemne, 
aktywność na zajęciach 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do krytycznej analizy swojej wiedzy, ciągłej nauki 
oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. (K_K01), 
(K_K03) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Ekologia człowieka w zakresie zmian zachowań żywieniowych. 
25 20 

Biologiczne i neurobiologiczne podstawy zachowań żywieniowych. 



 

 

Fizjologia wyboru pokarmu, głodu i sytości. 
Wpływ wybranych składników odżywczych na modyfikacje zachowania. 
Behawioralne podstawy zachowań żywieniowych. 
Wywieranie wpływu na ludzi a marketing żywieniowy. 
Zaburzenia psychiczne w aspekcie dietoterapii. 
Otyłość i zaburzenia psychiczne. 
Oddziaływania psychologiczne w leczeniu otyłości. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
1. Mojs Ewa, Skommer Maria, Stelcer Bogusław (red.). Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, Wydawnictwo Naukowe UMP, 
Poznań, 2011.  
2. Mojs Ewa (red.) Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych , Wydawnictwo Jeżeli p to q. Poznań, 2009 

Literatura uzupełniająca 
1. Jan Gawęcki Żywienie Człowieka. Podstawy nauki o żywieniu , PWN, 2010. 2. Jan Gawęcki, Marian Grzymisławski Żywienie człowieka 
zdrowego i chorego , PWN, 2012 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Obesitologia 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Brak 

Cel kształcenia Głównym celem jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy dotyczącej kompleksowej opieki 
dietetycznej nad pacjentem otyłym. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja akademicka, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Dyskusja akademicka, burza mózgów, debata, analiza przypadku, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rolę składników 
pokarmowych w organizmie człowieka i ich wpływ na zdrowie. 
(K_W03) 

Kolokwium pisemne 

Zna rodzaje oraz zastosowanie odpowiednich technik 
kulinarnych. (K_W01) Kolokwium pisemne 

Umiejętności 
Potrafi zdiagnozować przyczyny otyłości u pacjenta. (K_U03) Kolokwium pisemne 
Potrafi dostosować odpowiednią dietę w leczeniu otyłości. 
(K_U06), (K_U09) Kolokwium pisemne 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do krytycznej analizy posiadanej wiedzy. Dostrzega 
potrzebę konsultacji poszczególnych przypadków z lekarzem lub 
innym specjalistą. (K_K03) Obserwacja, rozmowa 

Jest gotów do zachęcania pacjentów do podjęcia aktywności 
fizycznej. (K_K11) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Etiologia rozwoju otyłości 

25 20 
Patogeneza otyłości 
Diagnostyka kliniczna otyłości 
Otyłość metaboliczna u osób z prawidłową masą ciała i metabolicznie zdrowa otyłość 
Otyłość sarkopeniczna 



 

 

Czynność endokrynna tkanki tłuszczowej i konsekwencje jej dysfunkcji hormonalnej 
Otyłość metaboliczna u osób z prawidłową masą ciała i metabolicznie zdrowa otyłość 
Zmiany hormonalne w rozwoju otyłości i spowodowane otyłością 
Stany przedcukrzycowe i cukrzyca typu 2 
Nadciśnienie tętnicze indukowane otyłością 
Dyslipidemia aterogenna 
Dysfunkcja śródbłonka spowodowana otyłością a choroby sercowo-naczyniowe 
Otyłość a narząd ruchu 
Ogólne zasady leczenia otyłości 
Zasady dietetycznego leczenia otyłości 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
Obesitologia kliniczna, Magdalena Olszanecka – Glinianowicz, Wydawca: Alfa Medica Press, 2021 roku 
Otyłość Praktyczny Podręcznik Kliniczny, Robert Kusher, Victor Lawrence, Sudhesh Kumar, 2017 rok 

Literatura uzupełniająca 



 

 

Otyłośc i jej powikłania, Lucyna Ostrowska, Paweł Bogdański, Artur Mamcarz, Warszawa 2021 
 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem i odchudzaniem 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie żywności i żywienia. 

Cel kształcenia 

Przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów terapii poznawczo-
behawioralnej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz pomocy psychologicznej w obszarze 
psychodietetyki. Nauka umiejętności pracy z klientem zmieniającym nawyki żywieniowe ze 
względów zdrowotnych, potrzeby utraty wagi bądź uzyskania lepszego samopoczucia (wsparcie 
psychologicznego, techniki, ćwiczenia). 

Metody dydaktyczne Wykład: wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia: pogadanka, dyskusja, analiza przypadku 

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, materiały opracowane przez prowadzącego, MS Teams. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Ma poszerzoną wiedzę na temat bieżących problemów i 
współczesnych trendów żywieniowych w społeczeństwie 
(K_W14) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu możliwości stosowania 
elementów terapii poznawczo-behawioralnej w kształtowaniu 
zachowań zdrowotnych. (K_W03, K_W15, K_W16) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Zna i rozumie zasady pomocy psychologicznej w zakresie 
zaburzeń psychicznych związanych z odżywianiem i 
odchudzaniem (K_W03, K_W15, K_W16) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Umiejętności 

Potrafi przygotować materiały edukacyjne związane z 
zaburzeniami psychicznymi dotyczącymi odżywiania i 
odchudzania (K_U10) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Potrafi udzielić podstawowego wsparcia psychologicznego w 
zakresie dotyczącym zaburzeń związanych z dożywianiem i 
odchudzaniem (K_U13) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Potrafi postępować z klientem/pacjentem z problemami 
psychicznymi w zakresie związanym z odżywianiem i 
odchudzaniem. (K_U13) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Kompetencje społeczne 

Jest gotów do krytycznej analizy swojej wiedzy (K_K01) Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 

Jest gotów do profesjonalnej postawy w kontakcie z 
klientem/pacjentem (K_K10) 

Egzamin ustny, zaliczenie 
ustne 



 

 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Wstęp do psychodietetyki. 4 2 
Podstawy psychologii istotne w odżywianiu. 4 2 
Zaburzenia psychiczne związane z odżywianiem (klasyfikacja ICD-10). 3 2 
Profil i rozwój psychodietetyka. 3 2 
Wybrane narzędzia pracy psychodietetyka. 3 1 
Podsumowanie przedmiotu, zaliczenie. 3 1 

Suma: 20 10 
Ćwiczenia  

Analiza przypadków przedstawionych przez prowadzącego. 10 7 
Przykładowe inscenizacje sytuacji związanych z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z 
odżywianiem i odchudzaniem. 10 7 

Zasady komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. 10 6 
Suma: 30 20 

Konsultacje 
Konsultacje dla osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności przekazywane na zajęciach. 0 10 

Suma: 0 10 
Razem  50 40 

Formy i warunki zaliczenia 
Wykład: egzamin ustny (trzy pytania wylosowane z puli pytań) 
Ćwiczenia: zaliczenie ustne (trzy pytania wylosowane z puli pytań) 

Kryteria oceny 
Na ocenę 2 

/niedostateczny/ 
Na ocenę 3 

 /dostateczny/ 
Na ocenę 3,5 

/dostateczny +/ 
Na ocenę 4 

 /dobry/ 
Na ocenę 4,5  

/dobry +/ 
Na ocenę 5 

 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi w 
programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 



 

 

przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
 Józefik B. : Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków 
Wydawnictwo UJ, 2014 
Mroczkowska D.: Ciało w centrum. W Ziółkowska B, Cwojdzińska i Chołody M (red). Ciało w kulturze i nauce.6. Wydawnictwo Scholar 
Warszawa, 2009. 

Literatura uzupełniająca 
Babiarczyk, B., Kolonko J. Rola personelu opiekuńczego w zapewnieniu właściwego odżywienia pacjenta z demencją starczą 
hospitalizowanego w placówce opieki długoterminowej. Problemy Pielęgniarstwa. 2008 
Józefik B : Anoreksja i Bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania. Wydawnictwo UJ, 1999 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Toksykologia i skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć wykład, ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  100 20 30 - - - 50 

ECTS 4 0,8 1,2 - - - 2 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 100 10 20 - - 10 60 

ECTS 4 0,4 0,8 - - 0,4 2,4 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie żywności i żywienia. 

Cel kształcenia 

Zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących: 
- podstawowych zadań i pojęć z zakresu toksykologii ogólnej i szczegółowej 
- oceny współczesnych zagrożeń toksykologicznych dla zdrowia i środowiska 
- toksyczności ksenobiotyków, mechanizmów działania i metod oceny działania toksycznego 
- rodzajów zatruć i postępowania w zatruciach, mechanizmów działania odtrutek 
- wykorzystania metod analizy toksykologicznej do identyfikacji oraz ilościowego oznaczania w 
materiale biologicznym wybranych ksenobiotyków środowiskowych, leków i metabolitów 
- analizy ilościowej oraz interpretacji wyników wybranych wskaźników działania ksenobiotyków 
w materiale biologicznym. 

Metody dydaktyczne Wykład: wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia: wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadku, praca w grupach. 

Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna, pomoce dydaktyczne opracowane przez prowadzącego, MS Teams.  

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie pojęcia z toksykologii ogólnej (K_W13) Egzamin w formie testu, 
kolokwium pisemne 

Zna i rozumie objawy najczęściej występujących ostrych zatruć, 
w tym alkoholami, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi 
oraz metalami ciężkimi (K_W13) 

Egzamin w formie testu, 
kolokwium pisemne 

Zna podstawowe zasady postępowania diagnostycznego w 
zatruciach (K_W08) 

Egzamin w formie testu, 
kolokwium pisemne 

Umiejętności 

Potrafi oszacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w 
określonych grupach wiekowych oraz w stanach niewydolności 
wątroby i nerek, a także zapobiegać zatruciom lekami (K_U06) 

Egzamin w formie testu, 
kolokwium pisemne 

Interpretuje wyniki badań toksykologicznych (K_U03) Egzamin w formie testu, 
kolokwium pisemne 

Kompetencje społeczne Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego 
dokształcania się (K_K01) Aktywność na zajęciach 

Treści programowe Liczba godzin 

Wykłady  Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 



 

 

Zasady postępowania diagnostycznego w zatruciach oraz postępowanie przyczynowe w leczeniu zatruć 
ostrych związkami chemicznymi. 7 4 

Odtrutki specyficzne i niespecyficzne stosowane w leczeniu zatruć. 7 4 
Rodzaje zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez substancje chemiczne oraz czynniki warunkujące 
toksyczność ksenobiotyków. 6 2 

Suma: 20 10 
Ćwiczenia  

Toksykologia narkotyków, substancji psychoaktywnych i trucizn pochodzenia naturalnego. 8 5 
Toksykologia alkoholi i innych rozpuszczalników organicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
diagnostyki i leczenia zatruć. 8 5 

Toksykologia związków azotu i pestycydów ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia 
zatruć ostrych. 8 5 

Skutki zdrowotne narażenia na gazy toksyczne i metale oraz diagnostyka i leczenie zatruć. 6 5 
Suma: 30 20 

Konsultacje 
Konsultacje dla osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności przekazywane na zajęciach. 0 10 

Suma: 0 10 
Razem  50 40 

Formy i warunki zaliczenia 
Wykład: egzamin w formie testu zamkniętego 
Ćwiczenia: kolokwium pisemne oraz aktywność na zajęciach 

Kryteria oceny 
Na ocenę 2 

/niedostateczny/ 
Na ocenę 3 

 /dostateczny/ 
Na ocenę 3,5 

/dostateczny +/ 
Na ocenę 4 

 /dobry/ 
Na ocenę 4,5  

/dobry +/ 
Na ocenę 5 

 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi w 
programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 



 

 

Literatura podstawowa 
 Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2005, 2012 

Literatura uzupełniająca 
Panasiuk L, Szponar E., Szponar J.: Ostre zatrucia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010  

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Terapia nadwagi i otyłości 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet  

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie żywności i żywienia. 

Cel kształcenia 

Zapoznanie studenta z: mechanizmami regulacji i spożycia pokarmu, metodami oceny sposobu 
żywienia i odżywienia pacjenta, etiologią, patogenezą i objawami klinicznymi otyłości i zespołu 
metabolicznego oraz postępowaniem dietetycznym w omawianych jednostkach chorobowych. 
Wdrożenie zasad żywienia klinicznego. 

Metody dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, analiza przypadku, praca projektowa, praca grupowa.  
Środki dydaktyczne Prezentacja multimedialna. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Wykazuje znajomość zmian organicznych, czynnościowych i 
metabolicznych zachodzących w ustroju u osób otyłych. 
(K_W03, K_W04, K_W05, K_W09) 

Kolokwium, projekt. 

Zna i wdraża w codziennej praktyce badania sposobu żywienia 
pojedynczych osób i grup i wykorzystuje je w planowaniu i 
korygowaniu żywienia. (K_W08) 

Kolokwium, projekt. 

Potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe pacjenta i 
uwzględnić je w planowaniu odpowiedniego postępowania 
dietetycznego. (K_W11) 

Kolokwium, projekt. 

Umiejętności 

Potrafi zinterpretować wyniki podstawowych badań 
laboratoryjnych i wykorzystać je w planowaniu i monitorowaniu 
postępowania żywieniowego. (K_U03) 

Kolokwium, projekt. 

Potrafi zaplanować  i realizować kompleksowe postępowanie 
obejmujące żywienie, aktywność fizyczną i styl życia dla osób z 
nadwagą lub otyłością. (K_U06) 

Kolokwium, projekt. 

Zna zasady dietoprofilaktyki i potrafi zaplanować, dostosowane 
do wieku postępowanie dietetyczne w celu zapobiegania 
chorobom związanym z nieprawidłowym odżywianiem i 
brakiem aktywności fizycznej. (K_U06) 

Kolokwium, projekt. 

Kompetencje społeczne 
Posiada świadomość ograniczeń swojej wiedzy i umiejętności. 
(K_K01), (K_K03) Obserwacja na zajęciach 

Jest gotów skorzystać z porady innego specjalisty. (K_K03) Obserwacja na zajęciach 
Treści programowe Liczba godzin 



 

 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Otyłość – definicja, przyczyny, epidemiologia, skutki zdrowotne. 2,5 2 
Obesogeny. 2,5 2 
Otyłość dziecięca. 2,5 2 
Otyły pacjent w gabinecie dietetyka (diagnostyka). 2,5 2 
Leczenie otyłości. 2,5 2 
Strategie żywieniowe w leczeniu otyłości. 2,5 2 
Profilaktyka nadwagi i otyłości. 2,5 2 
Dieta w otyłości – ustalanie parametrów i założeń diety. Wywiad. 2,5 2 
Dieta w otyłości – układanie jadłospisu 7 dni i zaleceń. 2,5 2 
Refleksja po stosowaniu diety – wymiana doświadczeń. 2,5 2 

Suma: 25 20 
Konsultacje 

Konsultacje dla osób chcących pogłębić wiedzę i umiejętności przekazywane na zajęciach. 0 5 
Suma: 0 5 
Razem  25 25 

Formy i warunki zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu: 2 kolokwia pisemne w trakcie zajęć (50% oceny) oraz projekt -zaplanowanie diety (50% oceny). Dodatkowo 
obserwacja na zajęciach. 

Kryteria oceny 
Na ocenę 2 

/niedostateczny/ 
Na ocenę 3 

 /dostateczny/ 
Na ocenę 3,5 

/dostateczny +/ 
Na ocenę 4 

 /dobry/ 
Na ocenę 4,5  

/dobry +/ 
Na ocenę 5 

 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi w 
programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 



 

 

Literatura podstawowa 
 Sobotka L.: Podstawy żywienia klinicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004. 
Jarosz M.: Praktyczny podręcznik Dietetyki, IŻŻ, 2010 

Literatura uzupełniająca 
Białkowska M.: Otyłość ma wiele imion.Hol-Trade, Warszawa, 2002 
Atkins R.C.:Doktora Watkinsa kolejna nowa rewolucyjna dieta. Wydawnictwo Amber, Warszawa, 2002 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Projektowanie programów dietetycznych 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu obowiązkowy 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacje 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu dietetyki. 

Cel kształcenia Wykształcenie prawidłowego postępowania dietetycznego w stanie zdrowia i choroby, 
umiejętności układania jadłospisów dla pacjentów zdrowych i chorych. 

Metody dydaktyczne Dyskusja, pogadanka, praca w grupach. 
Środki dydaktyczne Praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego, burza mózgów. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia oceny 
sposobu żywienia oraz sposobów układania programów 
dietetycznych. (K_W01), (K_W03), (K_W14) 

Kolokwium pisemne 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależność pomiędzy 
aktywnością fizyczną, rekreacją ruchową, rodzajami diet a 
zdrowiem. (K_W06) 

Kolokwium pisemne 

Umiejętności 

Potrafi ocenić sposób żywienia, stan odżywienia i ustalić 
zapotrzebowanie na podstawowe składniki odżywcze (K_U04), 
(K_U05), (K_U07) 

Kolokwium pisemne 

Potrafi doradzić wybór diety, sposób aktywności fizycznej, w 
celu utrzymania i poprawy zdrowia (K_U09) 

Kolokwium pisemne 

Jest gotów do prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie 
usług dietetycznych, z uwzględnieniem podstawowych narzędzi 
niezbędnych do wykonywania zawodu dietetyka (K_K06) 

Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Sposoby wyznaczania zapotrzebowania kalorycznego z uwzględnienie różnych rodzajów aktywności.  

25 20 

Zasady projektowania programów dietetycznych: sezonowość, ekonomiczne aspekty, indywidualne 
preferencje, eliminacja. 
Przegląd narzędzi do projektowania programów dietetycznych. 
Projektowanie programów dietetycznych w wybranych jednostkach chorobowych. 
Projektowanie programów dietetycznych do zastosowania w przypadku diety redukcyjnej. 



 

 

Projektowanie programów dietetycznych na podstawie przedstawionej „listy zakupów”. 
Studium przypadków w odniesieniu do zapotrzebowania na mikro i makroskładniki. 
Sposoby wyznaczania zapotrzebowania kalorycznego z uwzględnienie różnych rodzajów aktywności.  
Przegląd narzędzi do układania projektowania programów dietetycznych. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Kolokwium pisemne. 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Literatura podstawowa 
Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018 
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca 
Gajewska, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Marzena Jeżewska Zychowicz, Katarzyna Kozłowska, Ewa Lange, Joanna 
Myszkowska-Ryciak, Danuta Rosołowska-Huszcz, Dariusz Włodarek]. - Wyd. 1 pol., dodr. - Wrocław: Urban & Partner, cop. 2015 

 



 

 

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie 
Wydział Nauk Medycznych 

sylabus na kierunku Dietetyka  
rok akademicki 2022/2023 

 
Przedmiot Procedury i narzędzia w diagnozie klienta/pacjenta 
Koordynator  
Prowadzący  
Tryb studiów  stacjonarne / niestacjonarne   
Profil praktyczny  
Kategoria przedmiotu do wyboru 
Forma zajęć ćwiczenia, konsultacja 
Poziom studiów, semestr studia drugiego stopnia 
Miejsce realizacji przedmiotu kampus uczelni, sieć Internet 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia stacjonarne  

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny  50 - 25 - - - 25 

ECTS 2 - 1 - - - 1 

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności – studia niestacjonarne 

 suma wykład ćwiczenia seminarium praktyka zawodowa konsultacje samokształcenie 

Godziny 50 - 20 - - 5 25 

ECTS 2 - 0,8 - - 0,2 1 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw psychologii 

Cel kształcenia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procedurami oraz narzędziami pracy niezbędnymi 
do wykonywania pracy zawodowej. 

Metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja akademicka, praca z materiałami przygotowanymi przez prowadzącego. 
Środki dydaktyczne Dyskusja akademicka, burza mózgów, debata, analiza przypadku, praca w grupach. 

Efekty uczenia się Metody weryfikacji 

Wiedza Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody diagnozy w 
zawodzie psychodietetyka. (K_W16) Kolokwium pisemne 

Umiejętności 

Potrafi zastosować odpowiednia narzędzia diagnostyczne w 
zawodzie psychodietetyka. (K_U13) Kolokwium pisemne 

Potrafi stosować odpowienie procedury podczas diagnozy. 
(K_U13) Kolokwium pisemne 

Kompetencje społeczne Jest gotów do krytycznej analizy posiadanej wiedzy oraz do 
podejmowania dalszego rozwoju. (K_K01), K_K03) Obserwacja, rozmowa 

Treści programowe Liczba godzin 

Ćwiczenia Studia 
stacjonarne 

Studia 
niestacjonarne 

Modele motywacyjne. 

25 20 

Modele postmotywacyjne. 
Modele holistyczne. 
Modele zmiany zachowania a skuteczność. 
Techniki zmiany zachowania oparte na modelach zmiany zachowania. 
Komunikacja werbalna w gabinecie. 
Aspekty komunikacji w obszarze psychodietetyki. 
Zdrowe słowa. 
Elementy komunikacji pomagające i zakłócające w tworzeniu relacji. 
 Relacja terapeutyczna i jej istota w nurcie poznawczo-behawioralnym. 
Czynniki leczące w relacji. 
Charakterystyka pacjenta gabinetu psychodietetycznego – wstępny wywiad i jego aspekty treściowe. 



 

 

Terapii poznawczo-behawioralnej. 
Terapia ACT. 
Dialog Motywujący. 
Racjonalna Terapia Zachowania. 

Konsultacje 
Wyjaśnienie zgodnie z oczekiwaniami studentów treści realizowanych na zajęciach. 0 5 

Razem  25 25 
Formy i warunki zaliczenia 

Pisemne kolokwium 
Kryteria oceny 

Na ocenę 2 
/niedostateczny/ 

Na ocenę 3 
 /dostateczny/ 

Na ocenę 3,5 
/dostateczny +/ 

Na ocenę 4 
 /dobry/ 

Na ocenę 4,5  
/dobry +/ 

Na ocenę 5 
 /bardzo dobry/ 

>50%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

50% do >60%  
uzyskanej 

punktacji za 
przewidziane 

formy weryfikacji 
efektów uczenia 

się 

60% do >70% 
 uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

70% do >80%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

80% do >90%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

90% do >100%  
uzyskanej punktacji 

za przewidziane 
formy weryfikacji 

efektów uczenia się 

Student 
- nie opanował 

podstawowej 
wiedzy i 
umiejętności 
związanych z 
przedmiotem, 

- nie potrafi 
wykorzystać 
zdobytych 
podstawowych 
informacji i 
wykazać się wiedzą 
i umiejętnościami, 
a wymagane efekty 
uczenia się nie 
zostały osiągnięte, 

- nie prezentuje 
zaangażowania i 
zainteresowania 
przedmiotem. 

Student  
- posiada niepełną 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
związane z 
przedmiotem, 

- ma duże 
trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
dostatecznym, 

- prezentuje 
niewielkie 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
dotyczącymi 
przedmiotu. 

Student  
- posiada 

podstawową 
wiedzę i 
umiejętności 
pozwalające na 
zrozumienie 
większości 
zagadnień z 
danego 
przedmiotu, 

- ma trudności z 
wykorzystaniem 
zdobytych 
informacji, 

- opanował efekty 
uczenia się w 
stopniu 
zadowalającym; 

- wykazuje 
zainteresowanie 
zagadnieniami 
przedmiotu 

Student  
- osiągnął 

zakładane efekty 
uczenia się w 
zakresie 
zagadnień 
programu, 

- prawidłowo, 
choć w sposób 
nieusystematyzo
wany prezentuje 
zdobytą wiedzę i 
umiejętności, 

- dostrzega błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania 

Student  
- opanował wiedzę       

i umiejętności w 
zakresie treści 
programowych, 
dostrzega i 
koryguje 
nieliczne błędy 
popełniane przy 
rozwiązywaniu 
określonego 
zadania, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 

Student  
- dysponuje pełną 

wiedzą i 
umiejętnościami 
przewidzianymi 
w programie 
kształcenia, 

- samodzielnie 
rozwiązuje 
problemy i 
formułuje 
wnioski, 

- potrafi 
prawidłowo 
argumentować i 
dowodzić swoich 
racji, 

- efekty uczenia się 
opanował na 
poziomie bardzo 
dobrym, 

- jest 
zaangażowany w 
realizację 
przydzielonych 
zadań, odczuwa 
potrzebę stałego 
doskonalenia się 
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